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RESUM 

 

 

L’objectiu principal d’aquest projecte ha estat adequar a la normativa vigent el 

Local Municipal del poble de Sant Martí de Tous. Aquest edifici de pública 

concurrència construït el 1980, està format per una zona destinada a Bar-Restaurant 

i una Sala Polivalent destinada al celebració d’actes diversos. 

 

La normativa que es tracta en aquest projecte és la mateixa que s’aplicaria a un 

projecte d’obra nova; principalment el CTE que s’ha complert en tots aquells 

documents i apartats que hi estàvem obligats per les característiques de l’edifici.  

 

Per altra banda, també s’ha utilitzat tota la normativa referent a instal�lacions i 

accessibilitat que no estan dins l’abast del CTE, com per exemple el RITE, REBT, el 

Codi d’Accessibilitat..., amb la finalitat d’aplicar la seva metodologia al nostre 

edifici.  

 

A més de complir la normativa, s’ha intentat superar els requisits o exigències 

d’aquesta, buscant i escollint les solucions constructives i els materials més idonis des 

d’un punt de vista econòmic, sostenible i mediambiental. 

 

Per acabar dir que, s’han millorat substancialment les prestacions generals de 

l’edifici; la seva funcionalitat, seguretat i accessibilitat. La incorporació d’Aïllament 

Tèrmic a l’envolvent limita la demanda energètica, i juntament amb l’eficiència de 

les noves instal�lacions i l’ús d’energies renovables fan que es redueixi el consum 

energètic. A més, es redueix l’impacte acústic que tenien les activitats de l’edifici 

respecte les edificacions veïnes. 
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0. INTRODUCCIÓ 

 

 

L’abast que té aquest projecte és bastant ampli, ja que es s’apliquen tots els  

documents de la normativa vigent que l’edifici actual no compleix.  

 

Per començar, comentar que no es toca cap element del sistema estructural de 

l’edificació existent ja que no entra dins l’àmbit de projecte. 

 

El que si que es fa, és millorar l’accessibilitat de l’edifici tant en l’entrada exterior 

com en l’itinerari adaptat interior de PB, amb més de la creació d’un bany adaptat 

en aquesta mateixa planta; seguint les exigències del Codi d’Accessibilitat i del SU. 

 

Es limita la demanda energètica de l’edifici adequant tota l’envolvent al que 

marquen les exigències del HE1, conjuntament amb això es redueix l’impacte 

acústic que l’edifici té respecte les edificacions veïnes, millorant la protecció contra 

el soroll actual de la sala, sobretot amb la rehabilitació de les cobertes. 

 

La renovació i adequació de les instal�lacions de climatització, ventilació, aigua 

freda i calenta i electricitat fa que l’edifici tingui la qualitat i prestacions de benestar, 

seguretat i funcionalitat que li demanen les diferents normatives aplicables.  

 

I finalment, es millora la funcionalitat i seguretat tant l’espai públic com de l’espai 

privat de l’edifici, actuant per un costat en l’ampliació dels lavabos i per altra 

millorant el funcionament de la cuina i de l’espai d’emmagatzematge d’aliments 

deixant lliure l’accés de serveis. 
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Els objectius són adequar l’edifici actual a la normativa vigent intentant superar 

sempre que es pugui els requisits que marca aquesta, justificant i explicant el procés 

i finalitats de cada pas realitzat. A més a més s’han buscat les solucions constructives 

i els materials a aplicar més idonis des d’un punt de vista econòmic, sostenible i 

mediambiental; per millorar les prestacions de l’edifici actual. 

 

El projecte també busca el poder comprovar i quantificar la millora energètica, 

coneixent les necessitats tèrmiques de l’edifici abans i després de l’actuació, i treure 

conclusions de la millora realitzada i relacionar-ho amb l’àmbit econòmic. 

Comparar el cost energètic i ambiental de cadascun dels materials que s’han usar 

per les actuacions i perquè se n’han descartat d’altres. 
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1.1. Agents 

 

Promotor:  

Aquest projecte de reforma de l’Ateneu de Sant Martí de Tous ve motivat pel 

Projecte Final de Carrera d’Arquitectura Tècnica, a l’Escola Politècnica Superior 

d’Edificació de Barcelona, i té com a tutor responsable la professora Montserrat 

Bosch i Gonzalez. 

 

Projectista: 

L’autor d’aquest Projecte Final de Carrera d’Arquitectura Tècnica,  de Reforma de 

l’Ateneu Municipal de Sant Martí de Tous l’estudiant Josep Otal i Parés. 

 

1.2. Informació prèvia 

 

1.2.1. Antecedents, condicions de partida, dades de l’emplaçament, entorn físic. 

L’edifici està situat en un solar que es troba al nucli urbà del poble de Sant Martí de 

Tous, aquest municipi està a uns 10 km d’Igualada, i a uns 65 km de Barcelona; i 

pertany a la comarca de l’Anoia i a la província de Barcelona. 

 

El solar on hi ha construït l’edifici està situat al C/Major nº 42 de Sant Martí de Tous, 

aquest solar té una superfície de sòl de 548 m2 del qual se n’ocupa uns 486 m2 

essent els restants destinats al carreró d’accés situat a la façana est, encara té 

l’entrada principal al C/Sant Valentí, el qual és el carrer més ampli i on hi ha la 

façana oest (principal).  L’entorn on es troba situa l’edifici és al nucli urbà del poble 

en un zona residencial. 

 

1.2.2. Dades de l’edifici en cas de rehabilitació, reforma o ampliació.  

 

Es tracta d’un edifici entre mitgeres on a la cantonada sud-oest hi ha una edificació 

que ja existia a l’hora de construir l’Ateneu, i a la part nord hi ha una altra edificació 

construïda posteriorment al nostre edifici. 
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L’edifici a ser construït l’any 1980, i al 1987 es va fer un projecte d’acondicionament i 

millora en tema d’instal�lacions (elèctrica, calefacció contraindencis...) i acabats;  i 

finalment el llogater que porta el bar-restaurant ha dut a terme algunes actuacions 

en matèria d’instal�lacions  (aire condicionat, temporitzadors...) i acabats (pintura...) 

 

L’edifici té dos accessos: un al C/ Major (façana sud) situat a una cota de -1.70m 

respecte la cota 0.00 de PB; aquest accés no es fa servir degut a que una bona part 

de l’edifici no s’utilitza. L’altre accés que queda pràcticament al nivell de PB situat a 

la façana oest i principal dóna accés a la zona del bar-restaurant, i és l’únic que 

s’utilitza. 

 

El volum únic de l’edifici inclou un programa múltiple, on existeixen dues zones ben 

diferenciades; la zona 1 destinada a activitats de bar- restaurant (part oest); la zona 

2 destinada inicialment a sala de cine, teatre, ball. 

 

Aquestes dues zones esta unides per una tercera part, situada al sud, zona 3 

destinada als serveis propis del local destinada a la comunicació horitzontal i 

vertical, serveis, lavabos, instal�lacions... 

 

1.2.2.1. Descripció general edifici actual 

 

Plantes Semisoterrani:  

Al semisoterrani de la part nord només s’hi pot accedir per la cuina de PB, tot i que 

té sortida al carreró exterior de la part est actualment no permet accedir-hi pel C/ 

Major. Aquesta zona  està destinada a l’emmagatzematge i preparació d’aliments i 

disposició de cambres frigorífiques. 

La sala que està situada al carreró lateral est hi ha la caldera de la calefacció, que 

dóna aire calent a la sala gran. En aquest carreró lateral hi ha un dipòsit de gas-oil 

per alimentar el cremador de la caldera; i un dipòsit d’aigua amb una bomba de 

pressió perquè l’aigua arribi a tots els punts de consum. 

 

Al semisoterrani de la part sud, hi trobem els lavabos per homes i per dones a la part 

est. I l’altra banda, està destinada a instal�lacions hi trobem la sala dels quadres 
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d’electricitat, i també una sala on hi ha la caldera per a la calefacció que està en 

desús i ha estat substituïda per uns aparells d’aire condicionat. 

 

Planta Baixa: 

A la façana oest  (C/ Sant Valentí) on hi ha l’entrada principal hi trobem la zona del 

bar-restaurant, on hi diferenciem la cuina, el bar, menjador1 i unes escales per 

accedir a P1. Des de la zona del bar (zona 1) podem accedir a la sala gran  (zona 

2) on hi tenim un escenari a la part nord, i una sala amb dos nivells, un a cota 0’00m 

igual que la zona del bar i el segon a 0’60m que s’usa com a menjador. A la zona 3, 

zona de serveis s’hi pot accedir tant des de la sala gran com des del menjador de la 

zona bar. Aquesta zona 3 en l’actualitat només s’utilitza per a donar accés als 

lavabos de PSS; l’accés a través de les escales a la P1 estan tancats i tampoc es pot 

sortir al C/ Major per l’accés sud ja que també està tancat.  

 

Planta Primera:  

A sobre la zona del bar (zona 1) s’hi accedeix per unes escales que estan al mig 

entre el bar i el menjador de PB. En aquesta P1 hi ha uns vestuaris que s’hi accedeix 

per unes escales situades a l’escenari, una sala privada per a la gestió del bar-

restaurant i  un menjador en la part sud.  

En la sala gran (zona 2) hi ha unes grades a les quals s’accedeix per la zona 3, 

aquestes grades actualment no s’usen.  La zona 3 hi ha les escales de comunicació 

entre PB i P2 però estan tancades a l’ús del públic. 

 

Planta Segona: 

A aquesta planta en desús, s’hi accedeix per les escales de la zona 3. Aquesta sala 

no té cap ús concret. En una sala de les tres sales d’aquesta  planta hi ha un 

generador elèctric des del qual es distribueix l’electricitat a l’edifici. 

 

Planta coberta:  

Es poden diferenciar tres cobertes diferents; la de la zona 1 és inclinada a una aigua 

i de fibrociment. La coberta de la sala gran és a dues aigües acabada amb 

fibrociment. I la coberta de la zona de pas de una plana transitable  i acabada 

amb rajola ceràmica. 
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QUADRES DE SUPERFÍCIES ESTAT ACTUAL 
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L’ocupació de superfícies per planta és la següent: 

 

Planta Soterrani   ...................... 132.65 m2 

Planta Baixa .............................. 535.80 m2 

Planta Primera .......................... 278.28 m2 

Planta Segona ..........................  51.58 m2 

 

Total Construït ........................... 998.31 m2 
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1.3. Descripció del projecte 

 

1.3.1. Descripció general de l’edifici, programa de necessitats, ús característic de 

l’edifici i altres usos previstos, relació amb l’entorn.  

 

La finalitat d’aquest projecte és millorar i adaptar l’edifici a les noves necessitats i a 

les normatives actuals; CTE, Codi accessibilitat, RITE, REBT...  

 

Enfocat principalment a millorar l’accessibilitat de l’edifici, fent que aquest tingui un 

itinerari adaptat en PB. Això ho aconseguirem a partir de la supressió de les barreres 

arquitectòniques, amb la creació d’una rampa a l’accés d’entrada a l’edifici i de 

rampes interiors que comuniquin els diferents espais de PB, la construcció d’un bany 

adaptat a PB i la reserva d’espai per a la disposició d’un ascensor adaptat.  

 

L’altre element principal que tracta aquest projecte és la rehabilitació energètica; 

s’aconseguirà millorant el sistema envolvent per a la limitació de la demanda 

d’energia, dotant l’edifici de noves instal�lacions més eficients i fent ús de les 

energies renovables, amb la finalitat de reduir el cost i les emissions. 

 

També existeix la necessitat d’ampliar el nombre de lavabos  existents, adequant-los 

al volum d’ocupants que fan ús de l’edifici. 

 

Per tal de millorar el funcionament de l’espai de la cuina, es farà més accessible el 

pas entre el bar i la cuina, i la connexió entre cuina i la zona d’emmagatzematge 

de PSS. Deixant lliure d’obstacles el passadís lateral exterior de la façana est. 
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1.3.1.1. Programa de necessitats 

 

 

1. Accessibilitat 

L’edifici no està adequat per a rebre persones amb discapacitats o de mobilitat 

reduïda. No existeix cap accés adaptat a l’edifici, ni cap itinerari interior adaptat, i 

tampoc hi ha un bany adaptat per a minusvàlids. 

 

2.  Demanda energètica  

El sistema envolvent de l’edifici no compleix amb les disposicions del CTE, sobretot 

no compleix amb la limitació de la demanda energètica del HE. Els tancaments 

(murs, façanes, cobertes, terres, finestres...) tenen una transmitància tèrmica molt 

superior a la demandada, que provoca un augment del consum d’energia i del 

cost de l’edifici. 

 

3. Protecció contra el soroll (contaminació acústica) 

Tot i tenir una sala d’espectacles, l’edifici pràcticament no té cap mena d’Aïllament 

acústic, ni a la mitgera nord ni a les parets de la sala, l’únic element que absorbeix 

el soroll és el fals sostre existent, tot i que no és suficient. 

 

4. Salubritat 

L’actual sistema d’evacuació i recollida d’aigües no es troba en bon estat per a 

complir la seva funció.  

 

5. Seguretat contra-incendis 

L’edifici actualment no compleix amb les exigències de SI. No disposa el dels 

dispositius de protecció que exigeix la normativa segons la superfície i usos dels 

espais. Manca també d’un recorregut d’evacuació dels ocupants de l’edifici. 

usuaris.  
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6. Instal�lacions 

 

Climatització:  

Degut a que no ha estat ben dissenyat, l’eficiència i distribució no és adient a les 

necessitats de les estances, hi ha zones que no estan climatitzades i altres que si 

però amb un mala distribució d’aquest aire. 

 

Aigua:  

Com a conseqüència de les modificacions realitzades en les estances humides 

s’haurà de modificar la distribució d’aquesta per abastir als nous serveis. També es 

modificarà la forma d’obtenció de l’ACS respecte l’actual, mitjançant l’ús 

d’energies renovables. 

 

Electricitat:  

L’actual instal�lació elèctrica consta d’un comptador provisional d’obres, i també 

d’un generador a partir del qual es distribueix l’electricitat. Aquesta instal�lació no 

s’adequa a la normativa del REBT. 

 

Ventilació:  

No existeixen a l’edifici cap mena d’element o conductes per a la renovació d’aire 

de les diferents estances de l’edifici. 

 

7. Acabats SU 

No tots els espais de l’edifici estan pavimentats, i d’altres zones el paviment no 

compleix amb la normativa de SU. Hi ha acabats en mal estat els quals es 

substituiran, igualment si es creu convenient se’n col�locaran on no n’hi hagin.  

 

8. Funcionalitat cuina  

L’accés, la mobilitat i el funcionament de la cuina no són els adients per a l’entrada 

d’aliments, la circulació, i sortida de plats.  

 

9. Ampliació lavabos PSS 

Per volum d’ocupants en punta que pot arribar a tenir l’edifici quan s’usa la sala, el 

nombre de lavabos que disposa l’edifici és insuficient.  
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1.3.1.2. Actuacions  

 

1. Accessibilitat 

S’adequarà l’edifici al Codi d’Accessibilitat de Catalunya i a la Seguretat 

d’Utilització del CTE. S’actuarà per a la Supressió de les Barreres Arquitectòniques 

tant dins l’edifici com a l’hora d’accedir a aquest.  

 

Per tal d’aconseguir un edifici adaptat: 

 

1. A l’entrada principal (oest) de l’edifici, es crearà una rampa adaptada a 

una banda de l’entrada que substitueixi els graons actuals, per tal de tenir un accés 

a l’edifici adaptat per a qualsevol persona. 

 

2. A l’interior: Es vol aconseguir un itinerari interior adaptat, per això, els graons 

aïllats existents en PB es substituiran per una rampa adequada per a persones amb 

mobilitat reduïda i persones amb cadira de rodes, complint  amb les dimensions 

mínimes de passos i portes, etc... que marca la normativa.  

 

3. Ascensor: Es reservarà un espai per a la disposició d’un ascensor adaptat, 

que doni accés a les diverses plantes, millorant la comunicació vertical dins l’edifici. 

En aquest projecte es creu que no hi ha la necessitat de col�locar d’aquest 

ascensor, ja que seria una despesa excessiva i només serviria a P1(les grades 

tampoc són accessibles), i P2 la qual està reservada per a instal�lacions i a PSS hi ha 

els banys (no adaptats). 

 

4. Bany adaptat: Es crearà aquest servei a Planta Baixa seguint els 

requeriments normatius. Aquest es construirà on actualment hi ha unes escales que 

no s’utilitzen i donen accés a P1 des de PB, és per això que s’haurà de construir un 

sostre nou en aquest bany. 

 

5. Adequació escales: En la mesura que sigui possible s’adequaran les escales 

existents a la normativa. Les úniques actuacions seran el canvi de paviment per a 

donar continuïtat a la trobada entre l’estesa i l’alçada, i la col�locació de 

baranes/passamans a ambdós costats de l’escala. No és possible modificar la 
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longitud i alçada dels graons, ni el modificar el nombre de graons per tram ni es pot 

ampliar l’amplada dels trams. 

 

6. Modificar la situació de la porta d’accés sud a la sala, per tal que la seva 

obertura no obstrueixi el passadís. 

 

2.  Demanda energètica: Rehabilitació energètica 

S’adequarà l’edifici al Document Bàsic Estalvi Energètic (HE) del CTE, i el seu HE1 

Limitació de la Demanda Energètica.  S’actuarà per fer que el sistema envolvent 

compleixi amb la normativa, s’ha d’actuar disminuint la transmitància (U) d’aquests 

tancaments. 

 

A les façanes es col�locarà Aïllament Tèrmic per l’interior o exterior segons sigui 

possible. Les obertures de les façanes (finestres) també se substituiran per tal de 

reduir la transmitància tèrmica d’aquestes. 

Les cobertes de fibrociment, tant la oest com la de la sala, seran substituïdes per 

cobertes de xapa metàl�lica amb aïllant tèrmic intermedi (panell sandvitx). 

 

La coberta plana de la part sud de l’edifici també s’aïllarà tèrmicament i es 

prepararà per a rebre algunes instal�lacions, com poden ser la instal�lació  plaques 

solars tèrmiques per la producció d’ACS, i la disposició de les unitats exteriors de 

climatització. 

 

3. Protecció Contra el Soroll (contaminació acústica) 

Encara que en un edifici de pública concurrència, com és el cas, no és d’aplicació 

el DB-HR, es seguirà aquesta normativa per tal que el soroll emès per la sala s’atenuï i 

no arribi a l’exterior. Per altra banda també es protegirà l’edifici contra el soroll que 

prové de l’exterior. 

 

L’actuació en aquest punt està centrada a la sala, i es soluciona en certa mesura 

conjuntament amb la rehabilitació energètica, ja que l’aïllament tèrmic també 

funciona com a aïllament acústic. 
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4. Salubritat 

Es seguirà el que marca el DB- HS de Salubritat, referent al subministrament i 

l’evacuació d’aigües. 

Es millorarà el subministrament de l’aigua (HS4), per tal que arribi als punts de 

consum de la nova distribució (lavabos, plaques solars...). Es substituiran els elements 

de recollida d’aigües pluvials (canalons) de les cobertes degut al seu mal estat, i en 

la mesura que sigui possible s’adequarà la xarxa d’evacuació al que diu la 

normativa (HS5). 

 

5. Seguretat contra-incendis 

S’adequarà l’edifici al Document Bàsic de Seguretat Contra- Incendis del CTE.  

Es comprovarà la Resistència al Foc tant dels elements estructurals (SI6) com els que 

no ho són, per tal d’evitar la propagació interior i exterior del foc (SI1, SI2). 

Es col�locaran els dispositius de protecció contra-incendis que marqui la normativa 

DB-SI segons la superfície i usos dels espais (SI4), també es marcarà un recorregut 

d’evacuació dels ocupants (SI3). 

 

6.  Instal�lacions 

Es dotarà de l’edifici de totes les instal�lacions i elements necessaris per a millorar 

funcionament i l’habitabilitat d’aquest. 

 

Climatització:  

Es substituiran els actuals sistemes de climatització per uns de nous més eficients i 

adients a la necessitat tèrmica de l’edifici en funció de les característiques de 

transmitància dels tancaments exteriors.  

La zona del bar-restaurant (oest) disposarà d’un sistema d’aire condicionat partit 

amb les  unitats exteriors situades a la coberta plana de la part sud, i les interiors 

distribuïdes segons disseny. 

La sala: es col�locarà una màquina compacta aire-aire a la coberta plana 

anomenada Roof-top, que a partir de conductes impulsarà i retornarà l’aire a la 

sala. 
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Aigua: 

S’adequarà tota la distribució d’aigua des del subministrament d’entrada (HS4), 

disposició d’un armari de comptador, es crearà una nova distribució dels conductes 

per tal que arribi als punts de consum (nous lavabos, plaques solars...). A més es 

dissenyarà una instal�lació d’energia solar per ACS a la coberta plana que 

contribueixi a la producció d’ACS (HE4). 

 

Electricitat: 

Es complirà amb el que exigeix el REBT (Reglament Electricitat de Baixa Tensió). Es 

renovarà la instal�lació adequant-la i dividint-la segons els aparells i consums de 

cada part de l’edifici. Es disposaran tots elements necessaris que marqui la 

normativa, des d’un equip de compatge exterior, amb un quadre general a l’interior 

i varis subquadres repartits segons convingui; amb els elements de protecció, els 

circuits necessaris..., també s’ha de modificar distribució per tal fer arribar 

l’electricitat a tots els punts de consum. Pel que fa l’enllumenat es modificarà la 

posició d’aquells punts de llum segons la reforma, els quals seran de baix consum i 

aportaran la il�luminació suficient segons ús i zona complint (HE3). 

 

Ventilació: 

Al tractar-se d’un edifici de pública Concurrència serà aplicable els apartats 

referents a la renovació d’aire del Reglament d’Instal�lacions Tèrmiques als Edificis 

(RITE). Així doncs s’actuarà segons les exigències d’aquesta normativa. 

 

 

7. Acabats SU 

Es substituiran els paviments i acabats que es trobin en mal estat i/o no compleixin 

les condicions de Seguretat d’Utilització. Es col�locarà paviment nou en aquestes 

zones de la reforma i en les parts on es cregui convenient. 

Per altra banda, es col�locarà també uns fals sostre en la zona del bar-restaurant, i 

es substituirà el de P1 i el de la Sala per tal de millorar la funcionalitat i habitabilitat 

del local. 
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8. Funcionalitat cuina 

Es modificarà la distribució de la PSS nord on hi ha la zona d’emmagatzematge 

d’aliments, rebost, cambra frigorífica, i el vestuari per als treballadors de la cuina. Es 

millorarà el funcionament de la cuina, ampliant l’accés del bar – cuina i l’accés 

cuina - PSS nord. 

 

Es millora el funcionament del conjunt de la cuina i pss nord deixant lliure el passadís 

lateral est per tal tenir un accés de serveis. A la PSS nord hi trobem la zona 

d’emmagatzematge d’aliments, rebost, cambra frigorífica, i el vestuari per als 

treballadors de la cuina. 

 

Es canviarà la disposició del sistema d’extracció de fums que actualment surt per la 

façana principal, es farà passar per un conducte per tal que surti directament a 

coberta.  

 

9. Ampliació lavabos PSS 

Els lavabos de PSS s’ampliaran  a banda i  banda del pas, on actualment hi ha 

ambdós lavabos s’hi disposarà el lavabo d’homes i a la part oest s’hi crearà el 

lavabo de dones.  Es compliran amb els serveis mínims segons aforament en edificis 

de pública concurrència. 
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1.3.2. Compliment del CTE  

 

Aquest projecte compleix amb el Codi Tècnic de l’Edificació, satisfent les exigències 

bàsiques per a cada un dels requisits bàsics de “Seguretat en cas d’Incendi”, 

“Seguretat d’Utilització”, “Higiene, salut i medi ambient”, “Protecció contra el soroll”, 

i “Estalvi d’energia”, establerts a l’article 3 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de 

la Llei d’Ordenació de l’Edificació. 

 

Al projecte s’han adoptat les solucions tècniques i els procediments proposats als 

Documents Bàsics del CTE, la seva utilització és suficient per a acreditar el 

compliment de les exigències bàsiques imposades al CTE. 

 

A la pàgina següent es mostra la taula 1.3.2 a partir dels apartats “Àmbit 

d’Aplicació” de cada Document Bàsic del CTE que fan que els documents siguin 

d’obligada aplicació o no (1era columna: Obligatorietat), i en la columna de costat 

es descriu si es compleix o no aquest document (2on columna: Compliment). 

 

 

1.3.3. Compliment d’altres normatives específiques 

 

Estatals: 

RITE: Reglament d’Instal�lacions Tèrmiques als Edificis. R.D. 1027/2007, s’aplica  en 

comptes dels documents HS3 i HE2, al tractar-se d’un local. A més també s’aplica a 

les instal�lacions tèrmiques del projecte. 

REBT: Real Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002, Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, s’aplica per la instal�lació d’electricitat. 

 

Autonòmiques: 

Codi d’Accessibilitat: Es compleix amb el decret 135/1995, de 24 de març, de 

desplegament de la llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de les 

barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat de la Generalitat 

de Catalunya. 

Decret d’Ecoeficiència: 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció 

de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
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Taula 1.3.2 d’obligatorietat i compliment 
 

CTE OBLIGATORITAT COMPLIMENT 
      

SE  NO OBLIGATORI NO COMPLEIX 
      

SI1 OBLIGATORI COMPLEIX 

SI2 OBLIGATORI COMPLEIX 

SI3 OBLIGATORI COMPLEIX 

SI4 OBLIGATORI COMPLEIX 

SI5 NO OBLIGATORI NO COMPLEIX 

SI 

SI6 OBLIGATORI COMPLEIX 
      

HR   NO OBLIGATORI COMPLEIX* 
      

HS1 NO OBLIGATORI COMPLEIX* 

HS2 NO OBLIGATORI NO COMPLEIX 

HS3 RITE   

HS4 OBLIGATORI COMPLEIX 

HS 

HS5 OBLIGATORI COMPLEIX 
      

HE1 NO OBLIGATORI NO COMPLEIX 

HE2 RITE   

HE3 NO OBLIGATORI COMPLEIX 

HE4 OBLIGATORI COMPLEIX 

HE 

HE5 NO OBLIGATORI NO COMPLEIX 

      
SU1 OBLIGATORI COMPLEIX 

SU2 OBLIGATORI COMPLEIX 

SU3 OBLIGATORI COMPLEIX 

SU4 OBLIGATORI COMPLEIX 

SU5 NO OBLIGATORI NO COMPLEIX 

SU6 NO OBLIGATORI NO COMPLEIX 

SU7 NO OBLIGATORI NO COMPLEIX 

SU 

SU8 OBLIGATORI COMPLEIX 

 

CODI ACCESSIBILITAT OBLIGATORI COMPLEIX 

       

REBT OBLIGATORI COMPLEIX 

       

RITE OBLIGATORI COMPLEIX 

 
OBLIGATORI =  DINS 
ÀMBIT APLICACIÓ 

NO OBLIGATORI = FORA 
ÀMBIT APLICACIÓ 

  

COMPLEIX = COMPLEIX 
EXGÈNCIES 

NO COMPLEIX = NO 
COMPLEIX EXIGÈNCIES 
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1.3.4. Descripció de la geometria de l’edifici, volum, superfícies útils i construïdes, 

accessos i evacuació.  

 

1.3.4.1. Descripció general de l’edifici projectat 

 

Plantes Semisoterrani:  

Al semisoterrani de la part nord s’hi pot accedir tant per la cuina de PB com per la 

sortida que té sortida al carreró exterior de la part est que dóna accés des del C/ 

Major. Aquesta zona està destinada a l’emmagatzematge i preparació d’aliments, 

disposició de la cambra frigorífica i dels vestuaris dels treballadors. 

 

Es deixarà lliure el carreró lateral est, traient el dipòsit de gas-oil, la caldera de 

calefacció existent i el dipòsit d’aigua que són totalment innecessaris en la reforma 

projectada. En aquest carreró es substituiran les escales existents per unes rampes 

per a facilitar l’entrada i sortida de persones i material tant a la sala com a la PSS 

nord; eliminant la sala que està situada a  la part nord del carreró. 

 

Al semisoterrani de la part sud, hi trobem els lavabos per homes i per dones, que 

ocupen a banda i banda del vestíbul on arriben les escales. A la banda est hi ha els 

lavabos dels homes ampliats respecte l’estat actual, i a la part oest s’hi disposaran 

els lavabos de les dones, substituint tots els elements d’instal�lacions existents.  

 

Planta Baixa: 

A la façana oest (C/ Sant Valentí) on hi ha l’entrada principal hi trobem la zona del 

bar-restaurant, on hi diferenciem la cuina, el bar, menjador1 i unes escales per 

accedir a P1. Des de la zona del bar (zona 1) podem accedir a la sala gran (zona 2) 

on hi tenim un escenari a la part nord, i una sala amb dos nivells, un a cota 0’10m 

igual que la zona del bar i el segon a 0’60m que s’usa com a menjador, en la qual 

es reservarà un espai per a la hipotètica col�locació d’un ascensor. A la zona 3, hi 

ha el vestíbul de PB s’hi pot accedir tant des de la sala gran, com des del menjador 

de la zona bar a través d’una rampa de nova construcció. Aquesta zona 3 dóna 

accés als lavabos de PSS; i a la part est d’aquesta zona on abans hi havia unes 

escales d’accés a P1 que no s’utilitzaven hi haurà el bany adaptat.  
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Planta Primera:  

A sobre la zona del bar (zona 1) s’hi accedeix per unes escales que estan al mig 

entre el bar i el menjador de PB. En aquesta P1 hi ha els vestuaris que s’hi accedeix 

per unes escales situades a l’escenari, una sala privada per a la gestió del bar-

restaurant i  un menjador en la part sud.  

En la sala gran (zona 2) hi ha unes grades a les quals s’accedeix per la zona 3. En 

aquesta zona 3 hi ha les escales que permeten la comunicació de la P1 amb les 

plantes PB i P2 . 

 

Planta Segona: 

A la P2 s’hi accedeix per les escales de la zona 3. Aquesta planta disposa de dues 

sales destinades a instal�lacions, en una s’hi disposarà la instal�lació interior la 

instal�lació d’energia solar tèrmica per ACS, i l’altra es reservarà per a una futura 

instal�lació com pot ser la sala de màquines de l’ascensor.  

 

Planta Coberta:  

La coberta del Bar-restaurant (zona 1) és inclinada a una aigua acabada amb 

panell sandvitx que substitueix les plaques de fibrociment. La coberta de la Sala 

Gran és a dues aigües acabada amb panell sandvitx que substitueix les plaques de 

fibrociment; aquestes dues cobertes no seran accessibles. 

La coberta plana transitable acabada amb rajola ceràmica està destinada a la 

col�locació d’instal�lacions com els captadors solars de producció d’ACS i les 

màquines exterior de climatització. A aquesta s’hi accedeix per una trampeta 

quadrada situada al sostre de P2 d’uns 65cm de costat. 
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QUADRES DE SUPERFÍCIES REFORMA 
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L’ocupació de superfícies per planta és la següent: 

 

Planta Soterrani   ...................... 132.65 m2 

Planta Baixa .............................. 535.80 m2 

Planta Primera .......................... 278.28 m2 

Planta Segona ..........................  51.58 m2 

 

Total Construït ........................... 998.31 m2 
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1.4. Prestacions de l’edifici  

 

1.4.1. Prestacions producte del compliment dels requisits bàsics dels CTE  

 

Prestacions derivades dels requisits de bàsics de seguretat: 

 

- Seguretat estructural (DB SE) 

- L’edifici construït es capaç de resistir totes les accions i influències que puguin tenir 

lloc durant l’execució i  l’ús d’aquest. 

- Evitar deformacions inadmissibles, limitant a un nivell acceptable la probabilitat 

d’un comportament dinàmic i degradacions o anomalies inadmissibles. 

- Conservar en bones condicions per l’ús al que es destina, tenint en compte la seva 

vida i cost. 

 

- Seguretat en cas d’incendi (DB SI) 

- Es disposen dels mitjans d’evacuació, equips i instal�lacions adequats per a fer 

possible el control i extinció de l’incendi, així com la transmissió de l’alarma per 

megafonia als ocupants, per tal que puguin abandonar o arribar a un lloc segur dins 

l’edifici en condicions de seguretat. 

- L’edifici té fàcil accés als serveis dels bombers. L’espai exterior immediatament 

pròxim a l’edifici compleix amb les condicions suficients per a la intervenció dels 

serveis d’extinció. 

- L’accés des de l’exterior està garantit, i els forats compleixen amb les condicions 

de separació per a impedir la propagació del foc entre sectors i altres edificis. 

- No es produeix incompatibilitat d’usos. 

- Es comprova que l’estructura portant existent de l’edifici és capaç de mantenir la 

seva resistència al foc durant el temps necessari, amb la finalitat que es puguin 

complir les anteriors prestacions. Tots els elements estructurals són resistents al foc 

durant un temps igual o superior al del sector d’incendi de major resistència. 

- No s’ha projectat ni mantingut cap tipus de material que per la seva baixa 

resistència al foc, combustibilitat o toxicitat pugui perjudicar la seguretat de l’edifici 

o la dels seus ocupants. 
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- Seguretat d’utilització (DB SU) 

- Els sòls projectats i els que es mantenen són adequats per afavorir que les persones 

no rellisquin, s’entrebanquin o es dificulti la mobilitat, limitant els risc de caiguda dels 

usuaris. 

- Els forats, canvis de nivell i nuclis de comunicació existents i projectats tenen les 

dimensions i característiques que limitin el risc de caiguda.  

- Els elements fixes o practicables de l’edifici s’han dissenyat per a limitar el risc que 

els usuaris puguin patir qualsevol impacte o atrapament. 

 - Els recintes amb risc d’empresonament s’han projectat de forma que es redueixi la 

probabilitat d’accident dels usuaris. 

- A les zones de circulació interior i exterior s’han dissenyat amb una il�luminació 

adequada, per limitar el risc de possibles danys dels usuaris de l’edifici, fins i tot en el 

cas d’emergència o de fallada de l’enllumenat normal. 

- L’edifici facilitat la circulació de les persones i la sectorització amb elements de 

protecció i contenció en previsió del risc d’aixafament, per a limitar el risc causa per 

situacions d’alta ocupació. 

- El dimensionat de les instal�lacions de protecció contra el llamp s’ha realitzat 

d’acord amb el DB SU 8 Seguritat en front el risc causat per l’acció del llamp. 

 

Prestacions derivades dels requisits bàsics relatius a l’habitabilitat: 

 

- Salubritat (DB HS) 

- Al projecte es fa un estudi dels mitjans que impedeixen la penetració d’aigua i es 

comprova compleixen aquesta funció. O segons el cas que permetin l’evacuació 

sense produir danys, amb la finalitat de limitar el risc de presència inadequada 

d’aigua o d’humitat a l’interior dels edificis i als seus tancaments com a 

conseqüència de l’aigua procedent de les pluges, escorrenties, del terreny o de 

condensacions. 

- S’han previst els mitjans per tal que els recintes puguin ventilar adequadament, 

eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant els seu ús 

normal, amb un cabal suficient d’aire exterior i amb una extracció i expulsió suficient 

de l’aire viciat pels contaminants. 

- S’ha disposat dels mitjans adequats per a subministrar a l’equipament higiènic 

previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, amb cabals suficients per al 
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seu funcionament, sense alterar les propietats d’aptitud per al consum, que 

impedeixen els possibles retorn que puguin contaminar la xarxa, disposant 

d’elements que permetin l’estalvi i el control del consum d’aigua. 

- Els equips d producció d’Aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts 

terminals d’ús disposen d’unes característiques tals que evitin el desenvolupament 

de gèrmens patògens. 

- El projecte contempla els mitjans adequats per extreure les aigües residuals 

generades, de forma independent o conjunta amb les pluvials i les escorrenties. 

 

- Protecció contra el soroll (DB HR) 

- Els elements constructius que conformen els recintes del projecte, tenen unes 

característiques acústiques el més adequades possible per a reduir la transmissió del 

soroll aeri, del soroll d’impactes i del soroll i vibracions de les instal�lacions pròpies de 

l’edifici, així com per limitar el soroll reverberant. 

 

- Estalvi d’energia i aïllament tèrmic (DB HE) 

- L’edifici disposa d’una evolvent de característiques tals que limitin adequadament 

la demanda energètica necessària per a arribar al benestar tèrmic en funció del 

clima de la localitat, de l’ús de l’edifici, i del règim d’estiu-hivern, així com per les 

seves característiques d’aïllament i inèrcia , permeabilitat a l’aire i exposició a la 

radiació solar, redueix el risc d’aparició d’humitats de condensació superficial i 

intersticials que puguin perjudicar les seves característiques i tractant 

adequadament els ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar 

problemes higromètrics en aquests. 

- L’edifici disposa de les instal�lacions tèrmiques apropiades destinades a 

proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les 

mateixes i dels seus equips 

- L’edifici disposa de les instal�lacions d’il�luminació adequades a les necessitats dels 

seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament amb un sistema que permet 

ajustar l’apagada i encesa a l’ocupació real de la zona. 

- S’ha previst per la demanda d’aigua calenta sanitària la incorporació de sistemes 

de captació, emmagatzematge i ús 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. 
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1.4.2. Prestacions en relació als requisits funcionals de l’edifici  

 

- Utilització 

- Les escales i ascensor, en el cas que s’hi col�loqui, faciliten la  circulació i la 

connexió entre les plantes, complint amb la funcionalitat que marca la normativa. 

- Les modificacions d’espais s’han realitzat de manera que els recorreguts de 

circulació siguin el menor possibles, evitant en la mesura del possible espais residuals. 

- Accessibilitat 

- L’accés a l’edifici i l’itinerari interior s’ha dissenyat de manera que permeti a les 

persones amb mobilitat reduïda la circulació per l’edifici en els termes que marca el 

Codi d’Accessibilitat i el mateix CTE. 

 

 

1.4.3. Prestacions que superen els requisits establerts al CTE 

 

En la mesura del possible s’ha procurant que sobretot la demanda energètica de 

l’edifici (envolvent) es redueixi per sobre el que marca la normativa, igualment 

s’incorporen algunes noves tecnologies en algunes instal�lacions, com la ventilació i 

climatització, que permeten millorar l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici. 

 

El fet de tenir un edifici construït limita el ventall de possibilitat existents per a actuar 

a l’edifici construir fent que la única actuació possible sigui adequar-se a la 

normativa. 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

 

2.1. Sustentació de l’edifici 

 

El projecte no contempla cap actuació que modifiqui i afecti a la sustentació de 

l’edifici. 

Les característiques del sòl són extretes del projecte inicial de l’any 1980 que diu que 

el terreny és d’argila petrificada, i té una pressió admissible de 4’00 kg/cm2. La 

profunditat de la mínima de la fonamentació és de 0,60 m, les profunditats de cada 

fonament estan indicades al plànol de fonaments. 

 

 

2.2. Sistema estructural (fonaments, estructura portant i estructura horitzontal) 

 

El projecte no contempla cap canvi en l’estructura de l’edifici, per tant es  

mantindrà l’estructura actual. Així, totes les dades i hipòtesis de partida són les 

utilitzades al projecte inicial de l’any 1980 que es va realitzar per a la construcció de 

l’edifici. 

 

L’única actuació estructural que contempla el projecte serà la construcció del 

sostre del lavabo adaptat de PB. 

 

Sistema estructural de Plantes Soterrani 

 

Les plantes soterrani estan a una cota inferior a la del terreny, és per això que el seu 

sistema estructural vertical es basa en murs de contenció de terres.  

A la mitgera nord hi ha un mur de contenció de terres  de formigó armat de 40cm 

de gruix (formigó de fck=180kp/cm2 i armadura d’acer REA-4600 kp/cm2) i amb un 

encofrat perdut de fàbrica de maó de 15cm, amb dimensions segons plànols. 

Aquest mur està construït a la parcel�la col�lindant i també li serveix de 

fonamentació a l’edifici veí. L’altre mur estructural d’aquesta zona nord és de 

fàbrica de maó de 30 cm de gruix pres amb morter M-40 (M-5) amb una 

fonamentació de formigó en massa de fck =150 kp/cm2. 
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A la planta soterrani de la cara sud, hi ha dos tipologies de murs, per una banda 

murs de formigó en massa amb un encofrat de paret de fàbrica de maó de 15cm, i 

per altra murs de 30 cm de fàbrica de maó pres amb morter M-40 (M-5).  

 

Sistema estructural del Bar-Restaurant (PB i P1);  

Els fonaments són sabates contínues i corregudes de formigó en massa i de  0’70 m 

de profunditat i d’uns  0’80m d’amplada. L’estructura vertical està formada per murs 

de fàbrica de maó perforat de 30 cm i l’estructura horitzontal és sostre 

unidireccional fet de biguetes  semi-resistents prefabricades de formigó armat i 

revoltons ceràmics de 20cms d’alçada amb un intereix de 0’70 m, i una capa de 

compressió de 3cm de formigó en massa de Rc 180 kg/cm2. En la part nord (bar) de 

la PB aquestes biguetes canvien de sentit i es recolzen sobre uns perfils metàl�lics no 

especificats, que fan la funció de biga i es recolzen sobre les parets de fàbrica de 

30cm. 

 

 

Sistema estructural de la Sala  

Estructura vertical està formada per 6 pilars prefabricats de formigó armat d’altura 

9’50 m i dimensions 0’40 x 0’40 m preparats per a rebre 3 jàsseres peraltades també 

prefabricades de formigó armat a dues pendents uniformes de l’11 %. La 

fonamentació d’aquests pilars són sabates aïllades de formigó armat 

fck=150kp/cm2 inclòs emparrillat d’acer de REA-4600kg/cm2 i de dimensions 

1’00x1’00m i d’1’00 m de profunditat.  

Les parets de la sala són murs de 30 cm de fàbrica de maó perforat pres amb morter 

M-40 (M-5), sobre una fonamentació de sabates continues de formigó en massa de 

0’70 m de profunditat i de 0’80 cm d’amplada. 

A la zona de l’escenari hi ha una quarta jàssera prefabricada de formigó armat 

sense peraltar recolzada sobre els dos murs de 30 cm de fàbrica de maó. Sobre 

d’aquesta jàssera hi ha una paret de fàbrica de maó de 15cm que dóna pendent 

per a la formació de la coberta. 

Per a suportar la sobrecàrrega de la coberta, es disposen unes biguetes 

prefabricades de formigó armat entre les jàsseres amb un intereix d’1’15m, on es 

recolza la coberta d’uralita. 
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L’estructura horitzontal de les grades està formada per tres jàsseres prefabricades de 

formigó armat de 0’52m de cantell i longitud 11’35m, que es recolzen a les parets 

30cm de gruix de fàbrica de maó perforat, de banda i banda de la sala. Els 

fonaments són sabates contínues de formigó en massa d’1’00 m de profunditat i 

1’30 m d’amplada. Sobre les tres jàsseres de les grades s’hi recolza un sostre 

unidireccional format per biguetes prefabricades de formigó armat i revoltons 

ceràmics, sobre d’aquestes es formen les grades a partir d’envanets conillers i 

matxembrats ceràmics amb un acabat amb formigó. 

 

Sistema estructural de la zona de pas (Sud): 

L’estructura vertical està formada per murs de fàbrica de maó perforat de 30 cm, 

aquestes parets de 30cm suporten els perfils metàl�lics que estan situats en les 

obertures i sobre les quals recolza l’estructura horitzontal formada per sostre 

unidireccional fet de biguetes semi-resistents prefabricades de formigó armat i 

revoltons ceràmics de 20cms d’alçada amb un intereix de 0’70 m, i una capa de 

compressió de 3cm de formigó en massa de Rc 180 kg/cm2.  

 

Projecte: 

És en la PB d’aquesta zona on es construirà el sostre del bany adaptat, aquest sostre 

també estarà format per biguetes prefabricades de formigó armat i revoltons 

ceràmics de 20 cms d’alçada i amb una capa de compressió de formigó en massa, 

s’ajustarà al mateix nivell del sostre existent. 

 

 

Elements concrets: 

- Les escales estan formades per una llosa de formigó armat de 20 cm de gruix, 

armadures Ø14 cada 30cm i estreps de Ø8 cada 20 cm a la part inclinada i a la part 

plana estreps de Ø10 cada 20cm. Segons detall projecte inicial. 

 

- Cèrcols perimetrals de formigó armat: amb cantell igual o superior al forjat amb 4 

Ø8 en armadura longitudinal i estreps de Ø5 cada 20cms. Amb formigó de 

fck=180kp/cm2 i REA 4600 kg/cm2. 
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- Als llocs on hi ha perfil metàl�lics, que fan la funció de biga es recolzen sobre uns 

daus de formigó perquè no estigui en contacte directament amb la paret de 

fàbrica de maó. 

 

- Dintells prefabricats de formigó armat 0’30 x 0’25m, a sobre les obertures de 

façana.  

 

- Sub-base de grava seca de 15cm d’espessor amb cantells rodats de 2 a 5 cm 

compacte i llosa de paviment de 15cm d’espessor de formigó, de fck=150kp/cm2, 

per al posterior acabat.  

 

2.2.1. Bases de càlcul i mètodes utilitzats  

Els càlculs de l’estructura són aquells que es van realitzar al projecte inicial de l’any 

1980. A l’annex s’adjunten els càlculs i mètodes utilitzats. 

 

Es calcularà el sostre de nova construcció del projecte utilitzant els mètodes del 

càlcul de la normativa actual. 

 

 

2.2.2. Materials 

Les característiques dels materials definits a continuació estan extretes del projecte 

1980, hi ha dades que no estan definides i es desconeixen.  

 

 
Taula 1 Materials: Formigó armat 

 

 

 

 

Formigó armat 

Formigó Acer corrugat 
Element 

constructius Resistència 
Fck (kp/cm2) 

Consistència 
Pes propi 
(kg/m3) 

Tipus 
Resistència 
(kg/cm2) 

Fonaments 
sabates aïllades 

180 Plàstica 2400 
REA 42-

N 
4600 

Mur de contenció 
mitgera nord 

180 Plàstica 2400 
REA 42-

N 
4600 
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Taula 2 Materials: Formigó en massa 

 

Taula 3 Materials: Perfils laminats 

 
 
 

 
Taula 4 Materials:Fàbrica de maó perforat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taula 5 Materials: Sostres 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formigó en massa 

Elements constructius 
Resistència 

Fck (kp/cm2) 
Consistència 

Pes propi 
(kg/m3) 

Fonaments sabates contínues 150 Plàstica 2200 

Murs de contenció 150 Plàstica 2200 
Capa de compressió 180 Plàstica 2200 

Perfils laminats 
Material Element constructiu Tipus d’acer Resistència 

Acer Sobre obertures No definit 2400 kg/cm2 

Fàbrica de maó perforat 

Fàbrica Morter 
Element 

constructius Resistència 
(kp/cm2) 

Pes propi 
(kg/m3) 

Tipus 
Resistència 
(N/mm2) 

Murs de 
contenció 

11 1500 M-40 (M-5) 5 

Parets estructurals 11 1500 M-40 (M-5) 5 

Sostres 
Revoltons 

Tipologia Biguetes 
Intereix 

(cm) Material 
Altura 
(cm) 

Capa de 
compressió 

(cm) 

Cantell 
Total (cm) 

Unidireccional 
Pretensada 
de formigó 

armat 
70 Ceràmica 20-22 3 25 
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2.3. Sistema envolvent 
 
 
2.3.1. Façanes 
 
Façana Oest  
 
Actual: Façana formada per un mur de 28 cm de fàbrica de maó perforat, amb 

arrebossat exterior de morter de ciment d’1,5 cm, enguixat interior d’1cm.  

Projecte: Es construirà un trasdossat autoportant interior, format per un aïllament 

tèrmic de llana mineral de 5 cm d’espessor col�locat sobre perfils metàl�lics, creant 

una cambra d’aire sense ventilar d’1cm entre l’enguixat intermedi i l’aïllament, i 

amb un acabat interior de Placa de guix laminat d’1,5cm. 

 
 Llistat de capes: 
 
1 – Morter de ciment o calç per a fàbrica   1,5cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250  
2 – 1 peu de maó perforat català     28cm 
80mm < h < 100mm 
3 – Enlluït de guix intermedi 1000 < d < 130  1cm 
4 -  Cambra d’aire sense ventilar vertical   1cm 
5 –Aïllament tèrmic de llana mineral MW   5cm 
amb Barrera de Vapor de paper kraft    
6 – Placa de guix laminat PYL     1,5cm 
 

Secció 1 Façana Oest Espessor total                38cm 
 
HE� Limitació de demanda energètica  Um actual: 1,31 W/m²K  

Um projecte: 0,43 W/m²K 
 
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 292 kg/m² [321 kg/m2] 

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 60 dBA [61 dBA]  
 
HS � Protecció contra la humitat  Grau d’impermeabilitat solució: 5 

Solució adoptada: R1+B2+C2 
 
SI � Protecció contra incendis  REI-240 
      A2-s1, d0 
 

 

Façana Est i Oest Sala 
 
Actual: Façana formada per un mur de 28 cm de fàbrica de maó perforat, amb 

enguixat interior d’1cm i arrebossat exterior de morter de ciment d’1,5cm. Projecte: 

Exteriorment es col�locaran panells rígids d’Aïllament tèrmic de Llana Mineral Natural 

de 5 cm d’espessor adherit al suport amb ciment cola i acabat exterior d’arrebossat 

de morter de ciment  d’1,5cm sobre l’aïllament. 
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Llistat de capes: 
 
1 – Morter de ciment o calç per a fàbrica   1,5cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
2 – Aïllament tèrmic de panells rígids   5cm 
de llana mineral MW fixats amb ciment-cola  
3 - Morter de ciment o calç per a fàbrica   1,5cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
4 - 1 peu de maó perforat català     28cm 
80mm < h < 100mm 
5- Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300  1cm  

 
Espessor total                                 37,5cm         

Secció 2 Façana Est i Oest Sala 
 
HE� Limitació de demanda energètica  Um actual: 1,31 W/m²K  

Um projecte: 0,46 W/m²K 
 
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 296 kg/m² [325 kg/m2] 

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 49 dBA [50 dBA]  
 
HS � Protecció contra la humitat  Grau d’impermeabilitat solució: 5 

Solució adoptada: R1+B2+C2 
 
SI � Protecció contra incendis  REI-240 
      B, s1- d0 
 

Façana Sud 
 
Actual: Façana formada per un mur de 14 cm de fàbrica de maó perforat, amb 

enguixat interior d’1cm i arrebossat exterior de morter de ciment d’1,5cm.  

Projecte: Exteriorment es col�locaran panells rígids d’Aïllament tèrmic de Llana 

Mineral MW de 5 cm d’espessor adherit al suport amb ciment cola i acabat exterior 

d’arrebossat de morter de ciment  d’1,5cm sobre l’aïllament. 

          

Llistat de capes: 

1 – Morter de ciment o calç per a fàbrica   1,5cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
2 – Aïllament tèrmic de panels rígids    5cm 
de llana mineral MW  
3 - Morter de ciment o calç per a fàbrica   1,5cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
4 – 1/2 peu de maó perforat català    14cm 
80mm < h < 100mm 
5- Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300  1cm  
Espessor total                                 23 cm         

Secció 3 Façana Sud 
 
HE� Limitació de demanda energètica  Um actual: 2,05 W/m²K  

Um projecte: 0,53 W/m²K 
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HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 161 kg/m² [173 kg/m2] 
Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 42 dBA [43 dBA] 
  

HS � Protecció contra la humitat  Grau d’impermeabilitat solució: 4 
Solució adoptada: R1+B2+C1 
 

SI � Protecció contra incendis  REI-240 
      B, s1- d0 
 

 
 
2.3.2. Mitgeres 
 
Mitgera Nord Sala 
 
Actual: Mitgera formada per un mur de 14 cm de fàbrica de maó perforat, amb un 

enguixat interior d’1cm.  

Projecte: Es construirà un trasdossat autoportant interior, format per un aïllament 

tèrmic i acústic de llana mineral de 4,5 cm d’espessor col�locat sobre perfils 

metàl�lics, creant una cambra d’aire sense ventilar d’1cm entre l’enguixat intermedi 

i l’aïllament, i amb un acabat interior de Placa de guix laminat d’1,5cm. 

 

 Llistat de capes: 

 
1 – 1/2 peu de maó perforat català    14cm 
80mm < h < 100mm 
2 – Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300  1,5cm  
3 –  Cambra d’aire sense ventilar vertical   1cm 
4 – Aïllament tèrmic i acústic    4,5cm 
 de llana mineral MW   
5 – Placa de guix laminat PYL  standard  1,5cm 
 

Espessor total         23cm 

 
 

Secció 4 Mitgera Nord Sala 
 
HE� Limitació de demanda energètica  Umd actual: 1,72 W/m²K  

Umd projecte: 0,49 W/m²K 
 
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 157 kg/m² [169 kg/m2] 

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 60 dBA [62,7 dBA]  
 
SI � Protecció contra incendis  REI-180 
      A2-s1, d0 
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Mitgera Nord Cuina i Vestuaris 
 
Actual: Mitgera formada per un mur de 14 cm de fàbrica de maó perforat, amb un 

enguixat interior d’1cm.  

Projecte: Es construirà un trasdossat interior, format per un aïllament tèrmic i acústic 

de llana mineral de panells semirígids de 3 cm d’espessor sense fixació, i amb una 

fulla interior formada per un envà ceràmic de 4cm de gruix i arrebossat de morter 

de ciment i enrajolat o enguixat interior de 1,5cm segons estança. 

 

 Llistat de capes: 

 
1 – 1/2 peu de maó perforat català    14cm 
80mm < h < 100mm 
2 – Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300  1,5cm  
3 – Aïllament tèrmic i acústic    3cm 
 de llana mineral MW   
4 – Envà ceràmic buit simple  gran format  4cm  
Dimensions 70x50x4cm  
5 - Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300  1,5cm 
 

Espessor total         20cm 

Secció 5 Mitgera Nord Cuina i Vestuaris 
 
HE� Limitació de demanda energètica  Umd actual: 1,72 W/m²K  

Umd projecte: 0,62 W/m²K 
 
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 220 kg/m² [240 kg/m2] 

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 48 dBA [49 dBA]  
 
SI � Protecció contra incendis  REI-180 
      B-s1, d0 
 

 

Mitgera Sud PB i P1 
 
Actual: Mitgera formada per un mur de 14 cm de fàbrica de maó perforat, amb un 

enguixat interior d’1cm.  

Projecte: Es construirà un trasdossat interior, format per un aïllament tèrmic i acústic 

de llana mineral de panells semirígids de 3 cm d’espessor fixat paret, deixant una 

cambra d’aire sense ventilar de 7cm, i amb una fulla interior formada per un envà 

ceràmic de 5cm de gruix i amb enguixat interior de 1,5cm. 
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 Llistat de capes: 

 
1 – 1/2 peu de maó perforat català    14cm 
80mm < h < 100mm 
2 – Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300  1,5cm  
3 – Aïllament tèrmic i acústic    3cm 
 de llana mineral MW  
4 –Cambra d’aire sense ventilar vertical   7cm 
5 – Envà ceràmic buit simple  gran format  4cm 
Dimensions 70x50x4cm      
6 - Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300  1,5cm 
Espessor total         32cm 

Secció 6 Mitgera Sud PB i P1 
 
HE� Limitació de demanda energètica  Umd actual: 1,72 W/m²K  

Umd projecte: 0,57 W/m²K 
 
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 220 kg/m² [240 kg/m2] 

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 48 dBA [49 dBA]  
 
SI � Protecció contra incendis  REI-180 
      B, s1- d0 
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2.3.3. Murs sota rasant 

 

Hi ha 3 tipus de mur:   

- Mitgera nord, mur de contenció de terres de formigó armat de 40cm de gruix i 

amb un encofrat perdut de fàbrica de maó perforat de 15cm.  

- Murs de formigó en massa amb un encofrat de paret de fàbrica de maó perforat 

de 15cm   

- Murs de 30 cm de fàbrica de maó pres amb morter M-40.  

 

Mur PSS Sud i Est  
 
Actual: Mur de contenció de fàbrica de maó perforat de 28 cm, amb enrajolat 

interior ceràmic d’1cm de gruix pres amb morter de ciment d’1’5cm.  

Projecte: Interiorment s’hi col�locaran 3cm d’aïllament tèrmic de llana mineral, i 

posterior construcció d’un envà ceràmic amb  maons de gran format de 4cm i amb 

una capa de morter de ciment per a rebre les rajoles ceràmiques d’acabat. 

 Llistat de capes: 
1 – 1 peu de maó perforat català    28cm 
80mm < h < 100mm  
2 – Morter de ciment o calç per a fàbrica   1,5cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250    
3 – Aïllament tèrmic de panells     3cm 
de llana mineral MW 
4 – Envà ceràmic buit simple  gran format  4cm 
Dimensions 70x50x4cm      
5 – Morter de ciment o calç per a fàbrica   1,5cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
6 - Acabat amb rajola ceràmica     1cm  

Secció 7 Murs PSS Sud i Est       Espessor total                              38,5cm         
 
 
HE� Limitació de demanda energètica  Ut actual: 0,88 W/m²K  Rm = 0,57 
      Ut projecte: 0,46 W/m²K Rm = 1,62 

Z= -1,5m  
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Mur PSS Oest, PSS Mitgera Sud i PSS Mitgera Nord 
 
Actual: Mur de contenció de formigó en massa amb un encofrat de paret de 

fàbrica de maó perforat de 15cm, amb arrebossat interior de morter de ciment 

d’1’5cm. 

Projecte: Interiorment s’hi col�locaran 3cm d’aïllament tèrmic de llana mineral, i 

posterior construcció d’un envà ceràmic amb  maons de gran format de 4cm i un 

arrebossat interior amb acabat enrajolat ceràmic o simplement enguixat segons 

estança. 

  

       Llistat de capes: 
 

1– Formigó en massa      20cm 
2 - 1/2 peu de maó perforat català     14cm 
80mm < h < 100mm 
3 – Morter de ciment o calç per a fàbrica   1,5cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
4- Aïllament tèrmic de panels     3cm 
de llana mineral MW 
5- Envà ceràmic buit simple     4cm 
Dimensions 70x50,5x4cm 
6 – Morter de ciment o calç per a fàbrica   1,5cm 

 Secció 8 Murs PSS Sud i Nord   i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
  7 - Acabat amb rajola ceràmica       1cm  

 
Espessor total                                 46cm         

 
 
HE� Limitació de demanda energètica  Ut actual: 0,90 W/m²K  Rm = 0,42 
      Ut projecte: 0,48 W/m²K Rm = 1,46 

Z= -1,5m  
       
 

2.3.4. Sòls 

1. Sòls profunditat inferior a 0,50m (Bar-restaurant i sala PB) 
 
Actual: Els sòls estan formats per 15cm de sub-base de grava, que fa la funció de 

capa filtrant, una solera de formigó en massa també de15cm, sobre hi ha uns 3 cm 

de morter de ciment de pressa i un acabat interior amb rajoles de terratzo a la zona 

del bar-restaurant i acabat amb parquet a la sala de ball. 

Projecte: Es substituirà el paviment tant de la de la sala com de la zona del bar-

restaurant, per col�locar sobre la solera 5cm d’aïllament tèrmic (XPS) a la sala i  6 cm 

a la zona del bar, i col�locar l’acabat de parquet a la zona a la sala i de terratzo 

pres amb morter de ciment al bar.    
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     Llistat de capes: 
1 – Acabat: Paviment de rajola terratzo                3cm 
i/ó paviment de parquet   
2 - Morter de ciment de pressa                        4cm 
3- Aïllament tèrmic de panels rígids                         5-6cm 
de poliestirè extruït XPS amb CS 
4 – Solera de formigó en massa                                 15cm 
5 –Sub-base de grava que actua                            15cm     
com a capa drenant  

Secció 9 Sòls  P < 0,50m     Espessor total                                43cm         
 

HE� Limitació de demanda energètica  Sala ball: D= 1’5m  B’=6,65 
Us actual: 0,70 W/m²K  Us projecte: 0,44W/m²K 

Bar-menjador: D= 1’5m  B’=3,81  
Us actual: 0,85 W/m²K  Us projecte: 0,48W/m²K  

 
HS � Protecció contra la humitat  Grau d’impermeabilitat solució: 1 

Solució adoptada: - 
 
SI � Protecció contra incendis  Terratzo A1FL Parquet DFLS1 
SU� Seguretat utilització   Lliscament del paviment Classe 3 
 
 
 
2. Sòls profunditat superior a 0,50m (PSS) 
 
Actual: Els sòls estan formats per uns 15cm de sub-base de grava, que fa la funció 

de capa filtrant, una solera de formigó en massa també de15cm,  sobre hi ha uns 3 

cm de morter de ciment de pressa i un acabat interior amb rajoles de terratzo. 

Projecte: Es substituirà el paviment actual per un de nou de terratzo i se’n disposarà 

també en aquelles zones on no hi hagi paviment actualment.  

No es realitzarà cap actuació referent a l’aïllament tèrmic ja que el sòl ja compleix 

amb la normativa HE i HS.  

 

 Llistat de capes: 
1 – Paviment de rajola de terratzo           3cm 
2 - Morter de ciment de pressa           2cm 
3- Solera de formigó en massa                     15cm 
4 –Sub-base de grava que actua                         15cm 
com a capa drenant       
Espessor total                                    35cm   

Secció 10 Sòls  P > 0,50m       
 
HE� Limitació de demanda energètica  Us: 0,50 W/m²K  
      Rf= 0,25 m2K/W  B’=<5 
 
HS � Protecció contra la humitat  Grau d’impermeabilitat solució: 1 

Solució adoptada: - 
 

SI � Protecció contra incendis  Terratzo A1FL 
SU� Seguretat utilització   Lliscament del paviment Classe 3 
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3. Sòls en contacte amb l’aire exterior  
 
Sostre de l’entrada principal de PB oest i Sostre de l’entrada secundària P2 sud 
 

Actual: Sostre unidireccional format per biguetes de formigó prefabricat amb 

entrebigat de revoltons ceràmics de 20cm d’alçada i 5cm de capa de compressió 

per un total de 25cm, i paviment interior amb rajoles ceràmiques existents, i té un 

arrebossat exterior morter de ciment de 1,5 cm. 

Projecte: Exteriorment es col�locaran panells rígids d’Aïllament tèrmic de llana 

mineral MW per a exteriors de 6 cm d’espessor adherit al suport amb ciment cola i 

tindrà un acabat exterior d’arrebossat de morter de ciment  d’1,5cm en l’aïllament. 

Llistat de capes: 
 

1 – Paviment de rajola ceràmica esmaltada    3cm 
2 - Morter de ciment o calç per a fàbrica       2cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
3 -  Forjat unidireccional biguetes de F.A     20+5cm 
i entrebigat ceràmic + capa compressió  
4 –  Morter de ciment o calç per a fàbrica     1,5cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
5 – Aïllament tèrmic de panels rígids       6cm 
de llana mineral     
6 – Morter de ciment o calç per a fàbrica      1,5cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 

Secció 11 Sòls  en Contacte Exterior 
  Espessor total        40cm 

 
HE� Limitació de demanda energètica  Us actual: 1,67 W/m²K  

Us projecte: 0,44 W/m²K 
 
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 305 kg/m² [325 kg/m2] 

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 52 dBA [54 dBA]  
 
SI � Protecció contra incendis  REI -120  

A1FL 
SU� Seguretat utilització   Lliscament del paviment Classe 3 
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2.3.5. Cobertes 

Coberta sala gran 
 

Substitució de l’actual coberta de plaques de fibrociment per: 

Projecte: Coberta inclinada metàl�lica lleugera amb un acabat exterior de la xapa 

amb un color adient a l’entorn, formada per jàsseres peraltades de formigó armat 

com a element portant, sobre les quals s’hi recolzen les biguetes de formigó armat, 

on es col�loquen uns perfils omega per a fixar el panell sandvitx format in-situ per 2 

xapes metàl�liques amb 10cm d’aïllament tèrmic de llana mineral. 

Per sota les jàsseres peraltades se substituirà el fals sostre actual per un de panells de 

fibres de fusta de 2,5 cm, per millorar el comportament tèrmic i acústic de la sala. 

 

        Llistat de capes: 
 
1 – Xapa metàl�lica superior d’acer   3,4cm 
de 0,6mm d’espessor amb revestiment 
2 – Aïllament tèrmic de llana de mineral  10cm  
3- Xapa metàl�lica inferior d’acer   3,4cm 
de 0,6mm sense tractament 
4 – Biguetes prefabricades de F.A  20cm 
5 -  Jàsseres peraltades de formigó armat 
6 – Cambra d’aire no ventilada  
7.- Fals sostre fibres de fusta   2,5cm  
    

Secció 12 Coberta Sala Gran 
 
HE� Limitació de demanda energètica  Uc actual: 1,78 W/m²K 

Uc projecte: 0,32 W/m²K 
        
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 63kg/m²  

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 51 dBA  
 
HS � Protecció contra la humitats Taula 2.10 DB-HS1. No és necessària la col�locació de 

Làmina Impermeabilitzant. 
 
SI � Protecció contra incendis  EI -90  
      B, s1- d0 
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Coberta Inclinada Oest 
 

Substitució de l’actual coberta de plaques de fibrociment per: 

Projecte: Coberta inclinada amb forjat horitzontal unidireccional format per biguetes 

prefabricades de formigó armat i revoltons ceràmics, acabat interiorment amb un 

fals sostre de fibres, a efectes de càlcul es considera una partició interior en 

contacte amb un espai no habitable. 

Sobre els envanets conillers que formen la pendent (espai no habitable) s’hi 

disposaran uns perfils metàl�lics on es fixa el panell sandvitx format in-situ amb 2 

xapes metàl�liques amb 10cm d’aïllament tèrmic de llana mineral, la xapa exterior 

acabada amb un color adient a l’entorn. 

  

                Llistat de capes: 

1 – Xapa metàl�lica superior d’acer          3,4cm 
de 0,6mm d’espessor amb revestiment 
2 – Aïllament tèrmic de llana de mineral           10cm  
3- Xapa metàl�lica inferior d’acer           3,4cm 
de 0,6mm sense tractament 
4 – Perfils d’acer travessers sobre envanets 
5 – Envanets ceràmics de formació    
de pendent (espai no habitable)    
6 –  Forjat unidireccional biguetes de F.A       20+5cm 
i entrebigat ceràmic + capa compressió 
7.- Fals sostre de fibres de fusta          2,5cm 

Secció 13 Coberta Oest 
 
HE� Limitació de demanda energètica  Uc actual: 1,88 W/m²K 

Uc projecte: 0,378 W/m²K 
 
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 368kg/m²  

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 54 dBA  
 
HS � Protecció contra la humitats Taula 2.10 DB-HS1. No és necessària la col�locació de 

Làmina Impermeabilitzant. 
 
SI � Protecció contra incendis  REI -90  
      B, s1- d0 
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Coberta Plana Invertida Sud 
 

Actual: Coberta plana transitable, formació de pendent feta amb formigó cel�lular, 

làmina impermeabilitzant amb tela asfàltica, doblat de rasilla en diagonal, pressa 

amb morter de asfàltic i enrajolat amb rajola de piera. 

  

Projecte: Es rehabilitarà la coberta per aconseguir una coberta plana invertida 

transitable amb acabat ceràmic. Estarà formada per un forjat unidireccional de 

biguetes de formigó armat i revoltons ceràmics, una formació de pendent feta de 

formigó cel�lular, doble làmina impermeabilitzant, aïllament tèrmic i morter de pressa 

per a rebre l’acabat de rajoles ceràmiques. Tots els elements estan separats entre si 

per capes separadores, per evitar el contacte o adherència entre les capes.  

Al ser transitable s’haurà d’incrementar l’alçada de les baranes fins 0,90m d’alçada.  

   Llistat de capes: 

 1 – Gres exterior       2cm 
2 – Morter de ciment o calç per a fàbrica     3cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250   
3 – Capa separadora + Aïllament tèrmic   7cm 
de panels rígids de poliestirè extruït XPS 
4 -  Capa separadora + doble làmina   2cm 
impermeabilitzant PVC    
5 – Capa separadora + Formigó alleugerit   7cm 
de formació de pendent 
6- Forjat unidireccional biguetes de F.A         20+5cm 
i entrebigat ceràmic + capa compressió 
7 – Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300   1cm 

Secció 14 Coberta Sud Espessor total:        47cm 
 
HE� Limitació de demanda energètica  Uc actual: 1,34 W/m²K 

Uc projecte: 0,38 W/m²K 
 
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 305kg/m²  

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 52 dBA  
 
HS � Protecció contra la humitats Col�locació de Làmina Impermeabilitzant, segons 

apartat 2.4.2. 
 
SI � Protecció contra incendis  REI -90  
      B, s1- d0 
 

 

 

 

 

 



REFORMA ATENEU MUNICIPAL DE SANT MARTÍ DE TOUS     49 

2.3.6. Forats verticals 

QUADRES FINESTRES I PORTES EXTERIORS A FAÇANA 

OEST 
Forat Vidre Marc 

Tipus 
Superfície 

(m²) 
FS UH F 

RW 

(C;Ctr) 
Descripció UH,v gl Descripció UH,m FM CM 

1. PB 
(x4) 

9,06 0,82 2,66 0,55 
32 

(-1,-5) 
Vidre doble 

4+6+4 
3 0,88 

Fusta densitat 
mitja baixa 500 

kg/m3 
2 0,34 0,75 

2. P1 
(x4) 

4,46 0,68 2,75 0,46 
32 

(-1,-5) 
Vidre doble 

4+6+4 
3 0,88 

Fusta densitat 
mitja baixa 500 

kg/m3 
2 0,25 0,75 

3. PB 
(x3) 

3,29 0,68 2,75 0,46 
32 

(-1,-5) 
Vidre doble 

4+6+4 
3 0,88 

Fusta densitat 
mitja baixa 500 

kg/m3 
2 0,25 0,75 

4. P1 
(x3) 

4,09 0,82 2,66 0,49 
32 

(-1,-5) 
Vidre doble 

4+6+4 
3 0,88 

Fusta densitat 
mitja baixa 500 

kg/m3 
2 0,34 0,75 

5. P1 
(x2) 
PS 

1,20 
1,85 

0,68 2,64 0,40 
32 

(-1,-5) 
Vidre doble 

4+6+4 
3 0,88 

Fusta densitat 
mitja baixa 500 

kg/m3 
2 0,36 0,75 

6. PB 
porta 

10,75 0,92 2,55 0,47 
32 

(-1,-5) 
Vidre doble 

4+6+4 
3 0,88 

Fusta densitat 
mitja baixa 500 

kg/m3 
2 0,45 0,75 

 
SUD 

Forat Vidre Marc 

Tipus 
Superfície 

(m²) 
FS UH F 

RW 

(C;Ctr) 
Descripció UH,v gl Descripció UH,m FM CM 

7. P1 3,625 0,76 2,78 0,53 
32 

(-1,-5) 
Vidre doble 

4+6+4 
3 0,88 

Fusta densitat 
mitja baixa 500 

kg/m3 
2 0,22 0,75 

8.  PB 
porta 

6,90 0,82 2,58 0,44 
32 

(-1,-5) 
Vidre doble 

4+6+4 
3 0,88 

Fusta densitat 
mitja baixa 500 

kg/m3 
2 0,42 0,75 

9. PB 
porta 

opaca 
1,63 - 2 -  - - - - - - - 

 

Abreviatures 

MM Material del marc                              UH forat Coeficient de transmissió (W/m²K)  

UMarc Coeficient de transmissió (W/m²K)  FS Factor d’ombra 

FM Fracció de marc                                                  FH Factor solar modificat 

Pa Permeabilitat a l’aire de la fusteria                   Rw (C;Ctr) Valors d’aïllament acústic  (dB) 

CM Color del marc (absorbitància) 

EST 

Forat Vidre Marc 

Tipus 
Superfície 

(m²) 
FS UH F 

RW 

(C;Ctr) 
Descripció UH,v gl Descripció UH,m FM CM 

10. P2 
esc 

3,48 0,76 2,72 0,49 
32 

(-1,-5) 
Vidre doble 
4+6+4 

3 0,88 
Fusta densitat 
mitja baixa 500 
kg/m3 

2 0,28 0,75 

11. PS 
lav 

0,98 0,61 2,72 0,4 
32 

(-1,-5) 
Vidre doble 
4+6+4 

3 0,88 
Fusta densitat 
mitja baixa 500 
kg/m3 

2 0,28 0,75 

12. P2  0,90 0,61 2,72 0,4 
32 

(-1,-5) 
Vidre doble 
4+6+4 

3 0,88 
Fusta densitat 
mitja baixa 500 
kg/m3 

2 0,28 0,75 

13. PB 
portes 
opaca 

6,45 - 2 -  - - - - - - - 
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2.4. Sistema de compartimentació 
 
 
2.4.1. Particions verticals 
 
Actuals:  

Paret Bar-restaurant i Sala (PB i P1), Paret Caixa Escènica i Sala, Paret Escala i 
Sala Privada (P1) 
 

Partició formada per un mur de 30 cm de fàbrica de maó perforat, enguixat d’1cm i 

un acabat pintat en ambdues cares. 

             

Llistat de capes: 

1 – Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300  1cm 
2 - 1 peu de maó perforat català     28cm 
80mm < h < 100mm 
3- Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300  1cm  

 
Espessor total                                 30cm         

 
Secció 15 Paret Bar-rest/ Sala 
 
HE� Limitació de demanda energètica  Um: 1,52 W/m²K 
 
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 284 kg/m² [313 kg/m2] 

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 49 dBA [50 dBA] 
  

SI � Protecció contra incendis  REI-240 
      A1, s1- d0 
 

* La  boca de l’escenari quedarà tancada per un teló EI-60 de material 

incombustible,  que el seu temps de tancament no sigui superior a 30 segons i pugui 

suportar una pressió de 0,4 KN/m2. El tancament d’aquest teló és automàtic, però 

també es pot activar manualment des de dos punts, un a l’escenari i l’altre en un 

lloc segur fora l’escenari. 
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Paret Escala i Menjador P1  
 
Partició formada per una paret de 15cm de fàbrica de maó perforat enguixat 

d’1cm i un acabat pintat en ambdues cares. 

      

Llistat de capes: 

1 – Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300  1cm 
2 – 1/2 peu de maó perforat català    14cm 
80mm < h < 100mm 
3- Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300  1cm  

 
Espessor total                                 16cm         
 
 
 

Secció 16 Paret Escala/Menjador 
 
HE� Limitació de demanda energètica  Um: 2,04 W/m²K 
 
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 150 kg/m² [161 kg/m2] 

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 42 dBA [44 dBA] 
  

SI � Protecció contra incendis  REI-240 
      A1, s1- d0 
 

 Paret Cuina i Bar  
 
Partició formada per una paret de 15 cm de fàbrica de maó perforat, enguixat 

d’1cm i acabat pintat per la cara del bar i arrebossat d’1cm i enrajolat amb rajoles 

ceràmiques a la paret de la cuina. 

 

Llistat de capes: 

1 – Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300  1cm 
2 – 1/2 peu de maó perforat català    14cm 
80mm < h < 100mm 
3-  Morter de ciment o calç per a fàbrica   1cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
4- Acabat amb rajola ceràmica     1cm  
 
Espessor total                                 17cm         
 
 

Secció 17 Paret Cuina/Bar 
 

HE� Limitació de demanda energètica  Um: 2,04 W/m²K 
 
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 150 kg/m² [161 kg/m2] 

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 42 dBA [44 dBA] 
  

SI � Protecció contra incendis  REI-240 
      A1, s1- d0 
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Envans (PSS nord, vestuaris P1 i sala P2) 
 
Partició formada per un envà ceràmic de 5cm de gruix (28x13,5x5cm). Els 

revestiments d’aquest són diferents segons la sala.  

- PSS nord i sala P2: l’envà està arrebossat amb 1cm morter de ciment per ambdós 

costats.  

 

Llistat de capes: 

1 – Morter de ciment o calç per a fàbrica   1cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
ó enguixat (segons sala) 
2 – Envà ceràmic buit simple     5cm 
Dimensions 28x13,5x5cm   
3-  Morter de ciment o calç per a fàbrica   1cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
ó enguixat (segons sala) 
 
Espessor total                                 7cm         
 

Secció 18 Envans PSS Nord i Sala P2  
 

- Vestuaris P1: l’envà està enguixat d’1cm i acabat pintat per les dues cares a les 

sales seques. A les sales humides (lavabos, dutxes i WC) l’envà està arrebossat amb 

1cm morter de ciment i acabat amb un enrajolat ceràmic.           

 

 

Llistat de capes: 

1 – Acabat amb rajola ceràmica     1cm  
2- Morter de ciment o calç per a fàbrica   1cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
3 – Envà ceràmic buit simple      5cm 
80mm < h < 100mm 
4-  Morter de ciment o calç per a fàbrica   1cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
5- Acabat amb rajola ceràmica     1cm  
 
Espessor total                                 9cm         
 

Secció 19 Envans Vestuaris P1  
 
HE� Limitació de demanda energètica  Um: 2,45 W/m²K 
 
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 70 kg/m² [80 kg/m2] 

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 33 dBA [34 dBA] 
  

SI � Protecció contra incendis  EI-60 
      A1, s1- d0 
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Projecte: 

 
 Envà Bany adaptat PB  
 
La divisòria entre els bany adaptat i el vestíbul es realitzarà amb un envà ceràmic 

buit doble de 7cm de gruix el qual estarà arrebossat amb 1cm morter de ciment i 

acabat amb un enrajolat ceràmic per la part del bany i enguixat d’1cm i pintat per 

la part del vestíbul. 

 

Llistat de capes: 

1 – Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300  1cm 
2 – Envà ceràmic buit  doble     7cm 
Dimensions 50x20x7cm   
3-  Morter de ciment o calç per a fàbrica   1cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
4- Acabat amb rajola ceràmica     1cm  
 
Espessor total                       10cm         
 

 

Secció 20 Envans Bany Adaptat PB  

 
 
Envà Menjador PB  
 
La divisòria entre el menjador i el pas es realitzarà amb un envà ceràmic buit doble 

de 7cm de gruix el qual estarà enguixat d’1cm i pintat per ambdues cares. 

 

 

Llistat de capes: 

1 – Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300  1,5cm 
2 – Envà ceràmic buit  doble     7cm 
Dimensions 50x20x7cm   
3-  Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300  1,5cm 
 
Espessor total                       9cm         
 

Secció 21 Envans Menjador PB 
 

 
HE� Limitació de demanda energètica  Um: 2,13 W/m²K 
 
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 89 kg/m² [97 kg/m2] 

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 36 dBA [37 dBA] 
  

SI � Protecció contra incendis  EI-90 
      A1, s1- d0 
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 Envans Banys PSS 5 cm 
 
La partició entre els banys i el vestíbul es realitzarà amb envans ceràmics de 5cm de 

gruix el qual estarà arrebossat amb 1cm morter de ciment i acabat amb un 

enrajolat ceràmic per la part del bany i enguixat d’1cm i pintat per la part del 

vestíbul. 

 
Llistat de capes: 

1 – Enlluït de guix interior 1000 < d < 1300  1cm 
2 – Envà ceràmic buit  simple    5cm 
Dimensions 50x20x5cm   
3-  Morter de ciment o calç per a fàbrica   1cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
4- Acabat amb rajola ceràmica     1cm  
 
Espessor total                       8cm         
 

Secció 22 Envans Banys PSS 
 

Les divisòries interiors del bany també es realitzaran amb envà ceràmic de 5cm de 

gruix les quals aniran arrebossades amb 1cm de morter de ciment i amb un acabat 

d’enrajolat ceràmic. 

 

 

Llistat de capes: 

1 – Acabat amb rajola ceràmica     1cm  
2- Morter de ciment o calç per a fàbrica   1cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
3 – Envà ceràmic buit simple     5cm 
Dimensions 50x20x5cm  
4-  Morter de ciment o calç per a fàbrica   1cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
5- Acabat amb rajola ceràmica     1cm  
 
Espessor total                                 9cm         
 

Secció 23 Envans Banys PSS 
 
HE� Limitació de demanda energètica  Um: 2,45 W/m²K 
 
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 89 kg/m² [97 kg/m2] 

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 36 dBA [37 dBA] 
  

SI � Protecció contra incendis  EI-90 
      A1, s1- d0 
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2.4.2. Forjats entre plantes  

 

Sostre PSS, PB, P1 zona sud I PSS nord 
 
Sostre unidireccional format per biguetes de formigó prefabricat amb entrebigat de 

revoltons ceràmics de 20cm d’alçada i 5cm de capa de compressió per un total de 

25cm, i paviment superior amb rajoles de terratzo de 3cm pres amb 2cm de morter 

de ciment, i rajoles ceràmiques en P2. I amb un acabat inferior amb un enlluït de 

guix d’1cm. 

 
Llistat de capes: 
 
1 – Paviment de rajola terratzo interior      3cm 
2 - Morter de ciment o calç per a fàbrica       2cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
3- Forjat unidireccional biguetes de F.A      20+5cm 
i entrebigat ceràmic + capa compressió  
4 –  Enlluït de guix inferior 1000 < d < 1300  1cm 

Secció 24 Sostre PSS, PB i P1 
Espessor total     31cm 

 
 
HE� Limitació de demanda energètica  U= 1,66 W/m²K 
 
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 362,3 kg/m²  

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 52 dBA 
 
SI � Protecció contra incendis  REI-120 

A1, s1- d0  i A1FL 
SU� Seguretat utilització   Lliscament del paviment classe 3 
        

 
 
 
 
 
Sostre PB i P1 Bar-restaurant 
 
Sostre unidireccional format per biguetes de formigó prefabricat amb entrebigat de 

revoltons ceràmics de 20cm d’alçada i 5cm de capa de compressió per un total de 

25cm, i paviment superior amb rajoles de terratzo de 3cm pres amb 2cm de morter 

de ciment i rajoles ceràmiques existents. I amb un acabat inferior amb un fals sostre 

de fibres vegetals vistes de 2cm. 
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        Llistat de capes: 
 

1 – Paviment de rajola terratzo interior          3cm 
2 - Morter de ciment o calç per a fàbrica           2cm 
i per a arrebossat o enlluït 1000 < d < 1250 
3-Forjat unidireccional biguetes de F.A         20+5cm 
i entrebigat ceràmic + capa compressió  
4 –  Enlluït de guix inferior 1000 < d < 1300          1cm 
5- Fals sostre a definir (virutes)                       2cm 
a uns 20cm  del sostre  
 

Secció 25 Sostre  PB i P1 zona oest      Espessor total                   33cm 
 
 
HE� Limitació de demanda energètica  U= 1,00 W/m²K 
 
HR� Protecció contra el soroll  Massa superficial: 374 kg/m²  

Índex global de reducció acústica, ponderat A, RA: 52 dBA 
 
SI � Protecció contra incendis  REI-120 

B, s1- d0   i A1FL 
 
SU� Seguretat utilització   Lliscament del paviment classe 3  
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2.5. Sistema d’acabats 

 

Exteriors 
 

 

Façana Oest:  

Acabat de morter de ciment monocapa existent, i amb una capa de pintura plàstica 

d'acabat per a revestiments continus bicapa, color a escollir, textura llisa. 

 

 

Façana sud:  

Acabat de morter hidràulic monocomponent Coteterm-M "TEXSA MORTEROS", fixador i 

enduridor, compost d'àrid de sílice, additius i resines acríliques en pols, disposat en dues 

capes: una d'adhesió al suport i altra de protecció contra la intempèrie de l'aïllament; malla 

de fibra de vidre Malla Coteterm "TEXSA MORTEROS", de 5x5 mm de llum, antiàlcalis, de 183 a 

213 g/m² i 580 a 720 micres d'espessor, per reforç del morter (en la capa de protecció); 

imprimació Coteterm Fondo "TEXSA MORTEROS" i revestiment decoratiu Coteterm Acrylic 

"TEXSA MORTEROS", acabat remolinat, color gris. I amb una capa d'acabat per a 

revestiments continus bicapa amb pintura plàstica, color a escollir, textura llisa. 

 

 

Façana Est:  

Acabat de morter hidràulic monocomponent Coteterm-M "TEXSA MORTEROS", fixador i 

enduridor, compost d'àrid de sílice, additius i resines acríliques en pols, disposat en dues 

capes: una d'adhesió al suport i altra de protecció contra la intempèrie de l'aïllament; malla 

de fibra de vidre Malla Coteterm "TEXSA MORTEROS", de 5x5 mm de llum, antiàlcalis, de 183 a 

213 g/m² i 580 a 720 micres d'espessor, per reforç del morter (en la capa de protecció); 

imprimació Coteterm Fondo "TEXSA MORTEROS" i revestiment decoratiu Coteterm Acrylic 

"TEXSA MORTEROS", acabat remolinat, color gris. Sense pintar. 
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Interiors 
 
PSS NORD: 

 

Rebost:  

-Terra: Paviment de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/0/-/-, de 35x35 cm, rebudes amb 

adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color 

gris, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 

mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.  

- Entornpeu: entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 7 cm, rebut amb morter de ciment M-

5 i rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), 

acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 

- Parets: Revestiment continu de morter de ciment M-5, a bona vista, de 15 mm de gruix, 

acabat superficial remolinat. I capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, 

acabat mat, sobre paraments verticals interiors de morter de ciment, mà de fons d'emulsió 

acrílica aquosa i dues mans d'acabat amb pintura plàstica a base de copolímers acrílics. 

- Sostre: Revestiment continu de morter de ciment M-5, a bona vista existent. I capa de 

pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments horitzontals 

interiors de morter de ciment, mà de fons d'emulsió acrílica aquosa i dues mans d'acabat 

amb pintura plàstica a base de copolímers acrílics.  

 

Vestuari: 

- Terra: Paviment de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/0/-/-, de 35x35 cm, rebudes 

amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, 

color gris, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 

1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.  

- Parets: Enrajolat de parets amb rajola de València llis, 1/0/-/- 20x31 cm, rebut amb morter 

de ciment M-5. Rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima 

(entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 

- Sostre: Revestiment continu de morter de ciment M-5, a bona vista existent. I capa de 

pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre paraments horitzontals 

interiors de morter de ciment, mà de fons d'emulsió acrílica aquosa i dues mans d'acabat 

amb pintura plàstica a base de copolímers acrílics. 
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PSS SUD: 

 

Lavabos homes i dones: 

- Terra: Paviment de rajoles de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) per a interior, 

classificat d'ús intensiu segons UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color beige; col�locades a cop 

de martell sobre llit de morter de ciment M-5, amb sorra de molla, de 3 cm d'espessor. Replè 

de les juntes de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada 

amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final. 

- Parets: Enrajolat de parets amb gres esmaltat, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, rebut amb adhesiu de 

ciment normal, C1, color gris, amb doble encolat sobre una capa de regularització de 2 cm 

d'espessor d'arrebossat de morter de ciment CEM II/A-P 32,5 R i sorra M-5. Rejuntat amb 

beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb 

la mateixa tonalitat de les peces.  

- Sostre: Revestiment continu interior de guix, mestrejat, sobre parament horitzontal, de 

15mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de construcció 

B1, i una segona capa d'arrebossat amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6. I capa 

de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, aplicació d'una mà 

d'emulsió acrílica aquosa i dues mans d'acabat amb pintura plàstica. 

 

Vestíbul i pas: 

- Terra: Paviment de rajoles de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) per a interior, 

classificat d'ús intensiu segons UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color beige; col�locades a cop 

de martell sobre llit de morter de ciment M-5, amb sorra de molla, de 3 cm d'espessor. Replè 

de les juntes de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada 

amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final. 

- Entornpeu: Entornpeu rebaixat de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), Beix per 

interiors, 40x7 cm, amb un grau de poliment de 220; rebut amb adhesiu de ciment. Inclús 

rejuntat amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les 

rajoles i neteja. 

- Parets: Revestiment continu interior de guix, mestrejat, a parament vertical, de 15mm de 

gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, i una 

segona capa d'arrebossat amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6. I capa de 

pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, aplicació d'una mà d'emulsió 

acrílica aquosa i dues mans d'acabat amb pintura plàstica. 

- Sostre: Revestiment continu interior de guix, mestrejat existent. I capa de pintura plàstica 

amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, aplicació d'una mà d'emulsió acrílica aquosa i 

dues mans d'acabat amb pintura plàstica. 
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PLANTA BAIXA (PB): 

 

Bar-Menjador: 

- Terra: Paviment de rajoles de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) per a interior, 

classificat d'ús intensiu segons UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color beige; col�locades a cop 

de martell sobre llit de morter de ciment M-5, amb sorra de molla, de 3 cm d'espessor. Replè 

de les juntes de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada 

amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final. 

- Entornpeu: Entornpeu rebaixat de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), Beix per 

interiors, 40x7 cm, amb un grau de poliment de 220; rebut amb adhesiu de ciment. Inclús 

rejuntat amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les 

rajoles i neteja. 

- Parets: Revestiment continu interior de guix, mestrejat, sobre parament vertical existent. I 

en la façana acabat amb un trasdossat de Placa de Guix Laminat (PYL) i amb capa de 

pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, mitjançant l'aplicació d'una 

mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb 

pintura plàstica. 

- Sostre: Fals sostre registrable, amb panell Fibrafutura CG de 60x60cm, de fibres fines (1mm) 

de fusta, mineralitzades i impregnades de ciment gris i calç, amb  perfilaria oculta T 35, 

suspesos del forjat. 

 

Cuina: 

- Terra: Paviment de rajoles de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) per a interior, 

classificat d'ús intensiu segons UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color beige; col�locades a cop 

de martell sobre llit de morter de ciment M-5, amb sorra de molla, de 3 cm d'espessor. Replè 

de les juntes de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada 

amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final. 

- Parets: Enrajolat de parets amb rajola de València llis, 1/0/-/- 20x31 cm, rebut amb morter 

de ciment M-5. Rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima 

(entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 

- Sostre: Fals sostre registrable, amb panell Fibrafutura CG de 60x60cm, de fibres fines (1mm) 

de fusta, mineralitzades i impregnades de ciment gris i calç, amb  perfilaria oculta T 35, 

suspesos del forjat. 
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Sala gran: 

- Terra: Paviment de parquet flotant de lamel�les encadellades de 2180x200x14 mm, 

constituïdes per tres capes col�locades transversalment, premsades i encolades entre sí, 

estant la capa vista, cridada capa noble o d'ús, constituïda per un mosaic de plaquetes de 

fusta de roure, de 3 mm d'espessor, acabat amb vernís setinat, emboetades entre sí amb 

adhesiu tipus D3 (antihumitat). Tot el conjunt instal�lat en sistema flotant sobre làmina 

d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor.  

- Entornpeu: Entornpeu d'aglomerat xapat de roure de dimensions 6x1,2 cm, clavat en 

parament. 

- Parets: Revestiment continu interior de guix, mestrejat, sobre parament vertical existent. I 

amb capa de pintura plàstica amb textura llisa existent. 

- Sostre: Fals sostre registrable, amb Panell sandvitx constituït per un nucli de llana de roca 

de 15mm, recobert per ambdues cares per un parament de 5mm de Fibrafutura CB, 

compost per mòduls de 1200x600x25 mm, amb  perfileria oculta T 35, suspesos del forjat. 

 

WC adaptat: 

- Terra: Paviment de rajoles de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) per a interior, 

classificat d'ús intensiu segons UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color beige; col�locades a cop 

de martell sobre llit de morter de ciment M-5, amb sorra de molla, de 3 cm d'espessor. Replè 

de les juntes de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada 

amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final. 

- Parets: Enrajolat de parets amb gres esmaltat, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, rebut amb adhesiu de 

ciment normal, C1, color gris, amb doble encolat sobre una capa de regularització de 2 cm 

d'espessor d'arrebossat de morter de ciment CEM II/A-P 32,5 R i sorra M-5. Rejuntat amb 

beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb 

la mateixa tonalitat de les peces.  

- Sostre: Fals sostre registrable, amb panell Fibrafutura CG de fibres fines (1mm) de fusta, 

mineralitzades i impregnades de ciment gris i calç, amb  perfilaria oculta T 35, suspesos del 

forjat. 

 

Rampa: 

- Terra: Paviment de rajoles de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) per a interior, 

classificat d'ús intensiu segons UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color beige; col�locades a cop 

de martell sobre llit de morter de ciment M-5, amb sorra de molla, de 3 cm d'espessor. Replè 

de les juntes de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada 

amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final. 
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- Entornpeu: Entornpeu rebaixat de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), Beix per 

interiors, 40x7 cm, amb un grau de poliment de 220; rebut amb adhesiu de ciment. Inclús 

rejuntat amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les 

rajoles i neteja. 

- Parets: Revestiment continu interior de guix, mestrejat, sobre parament vertical, de 15 mm 

de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, i 

una segona capa d'arrebossat amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6. I capa de 

pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, mitjançant l'aplicació d'una 

mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb 

pintura plàstica. 

- Sostre: Revestiment continu interior de guix, mestrejat, sobre parament horitzontal, de 15 

mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, 

i una segona capa d'arrebossat amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6. I capa de 

pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, mitjançant l'aplicació d'una 

mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb 

pintura plàstica.  

I una part de fals sostre registrable, amb panell Fibrafutura CG de 60x60cm, de fibres fines 

(1mm) de fusta, mineralitzades i impregnades de ciment gris i calç, amb  perfilaria oculta T 

35, suspesos del forjat. 

 

Escales Sud i Oest: 

- Terra: Paviment amb  folrat d’esglaó prefabricat de terratzo, en angle, per interiors, ús 

intensiu, microgra (menor o igual a 6 mm), color beige, longitud fins a 110 cm, amb 

profunditat de petjada de 23-32 cm i altura de contrapetjada de 13-20 cm, pulimentat a 

fàbrica, segons UNE-EN 13748-1, de 100 cm d'mple, cara i cantells pulits, entornpeu de 

terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), color beige, d'una peça a saltacavall, rebut tot 

això amb morter de ciment M-10. 

- Parets i Sostre: Revestiment continu interior de guix, mestrejat, sobre parament horitzontal i 

vertical existent. I amb capa de pintura plàstica amb textura llisa existent. 
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PLANTA PRIMERA (P1): 

 

Menjador: 

- Terra: Paviment de rajoles de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm) per a interior, 

classificat d'ús intensiu segons UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color beige; col�locades a cop 

de martell sobre llit de morter de ciment M-5, amb sorra de molla, de 3 cm d'espessor. Replè 

de les juntes de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada 

amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final. 

- Entornpeu: Entornpeu rebaixat de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), Beix per 

interiors, 40x7 cm, amb un grau de poliment de 220; rebut amb adhesiu de ciment. Inclús 

rejuntat amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les 

rajoles i neteja. 

- Parets: Revestiment continu interior de guix, mestrejat, sobre parament vertical existent. I 

en la façana acabat amb un trasdossat de Placa de Guix Laminat (PYL) i amb capa de 

pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, mitjançant l'aplicació d'una 

mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb 

pintura plàstica. 

- Sostre: Fals sostre registrable, amb panell Fibrafutura CG de 60x60cm, de fibres fines (1mm) 

de fusta, mineralitzades i impregnades de ciment gris i calç, amb  perfilaria oculta T 35, 

suspesos del forjat. 

 

Vestuaris:  

- Terra: Paviment de rajoles ceràmiques de gres esmaltat,  de 30x350 cm, rebudes amb 

adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, existents.  

- Entornpeu: entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 7 cm, rebut amb morter de ciment M-

5 existents. 

 - Parets: Enrajolat de parets amb rajola de València llis, 1/0/-/- 20x31 cm, rebut amb morter 

de ciment M-5. Rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima 

(entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. I revestiment continu 

interior de guix, mestrejat, sobre parament vertical existent. I en la façana acabat amb un 

trasdossat de Placa de Guix Laminat (PYL) i amb capa de pintura plàstica amb textura llisa, 

color a escollir, acabat mat, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica 

aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica. 

- Sostre: Fals sostre registrable, amb panell Fibrafutura CG de 60x60cm, de fibres fines (1mm) 

de fusta, mineralitzades i impregnades de ciment gris i calç, amb  perfilaria oculta T 35, 

suspesos del forjat. 
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Sala privada:  

- Terra: Paviment de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/0/-/-, de 35x35 cm, rebudes 

amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, 

color gris, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 

1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.  

- Entornpeu: entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 7 cm, rebut amb morter de ciment M-

5 i rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), 

acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 

- Parets: Revestiment continu interior de guix, mestrejat, sobre parament vertical existent. I en 

la façana acabat amb un trasdossat de Placa de Guix Laminat (PYL) i amb capa de pintura 

plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, mitjançant l'aplicació d'una mà de 

fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura 

plàstica. 

- Sostre: Fals sostre registrable, amb panell Fibrafutura CG de 60x60cm, de fibres fines (1mm) 

de fusta, mineralitzades i impregnades de ciment gris i calç, amb  perfilaria oculta T 35, 

suspesos del forjat. 

 

PLANTA SEGONA (P2): 

 

Sales: 

- Terra: Paviment de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/0/-/-, de 35x35 cm, rebudes 

amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, 

color gris, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 

1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.  

- Entornpeu: entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 7 cm, rebut amb morter de ciment M-

5 i rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), 

acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 

- Parets: Revestiment continu interior de guix, mestrejat, existent. I capa de pintura plàstica 

amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons 

d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura 

plàstica. 

- Sostre: Revestiment continu interior de guix, mestrejat existent. I capa de pintura plàstica 

amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons 

d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura 

plàstica. 
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2.6. Sistema d’acondicionament i instal�lacions 

 

2.6.1. Protecció contra incendis  

 

La normativa aplicable és la del DB-SI “Seguretat en cas d’Incendi”. 

 

Extintors: 

Es disposarà d’un extintor de manera que el recorregut a cada planta des de 

qualsevol origen d’evacuació fins a l’extintor sigui igual o inferior als 15 metres. 

Cada un dels extintors tindrà una eficàcia de 21A-113B (A per a focs de matèries 

sòlides i B per a focs de matèries líquides). Es disposaran també extintors de CO2 per 

acabar focs de caràcter elèctric.  *Veure plànols. 

 

Els extintors d’incendi, les seves característiques i especificacions s’ajustaran al 

“Reglament d’aparells a pressió” i a la seva Instrucció Tècnica Complement`ria IE-

AP5. 

 

L’emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, 

preferentment sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la seva 

part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m sobre el terra. 

 

L’edifici comptarà amb 13 extintors de pols de 6kg  i 2 de CO2 de 2 kg (cuina, i 

quadre d’instal�lacions). Segons el RIPCI es col�loquen com a màxim a 1,70m. 

 

   
F1. Extintor de Pols  F2. Extintor de CO2 

 

Font: Casa Plana Fàbrega 
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Sistema d’alarma: 

Es disposarà d’un sistema d’alarma que permeti emetre missatge per megafonia. Es 

disposaran de 4 polsadors manuals a una distància màxima de 25m entre ells per tal 

d’activar l’alarma formada per un conjunt de 3 sirenes interiors (2 a la sala i 1 al bar).  

 

F3. Polsador Manual  Font: Casa Plana Fàbrega 

Enllumenat d’emergència: 

És l’enllumenat d’emergència previst per a garantir la seguretat de les persones que 

evacuïn  una zona o que hagin d’acabar un treball perillós abans d’abandonar la 

zona. 

 

Els recorreguts d’evacuació de l’edifici estaran dotats d’una instal�lació 

d’enllumenat d’emergència actuarà en cas de fallada de sistema elèctric. Les rutes 

d’evacuació i la situació de l’enllumenat d’emergència estan marcat als plànols. 

 

La instal�lació d’aquest enllumenat serà fixa estarà prevista de fonts pròpies 

d’energia. L’enllumenat d’evacuació haurà de poder funcionar, quan es produeixi 

una fallada d’alimentació normal, com a mínim una hora, proporcionant la 

il�luminació prevista.  

 

A les rutes d’evacuació s’ha de proporcionar, a nivell de terra i en l’eix dels passos 

principals, una il�luminància d’1 lux.  Als punts on estan situats els equips de les 

instal�lacions de protecció contra incendis que exigeixin un ús manual i els quadres 

de distribució d’enllumenat, la il�luminància serà de 5 lux. 

 

S’aprofitaran aquells llums que estiguin en bon estat i estiguin en la posició 

adequada, i a més se’n disposaran a tots aquells punts on no n’hi hagin actualment 

i el projecte si que contempli. A més de 2m del terra. 
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 F4. Llum d’emergència  Font: Casa Plana Fàbrega 

Senyalització:  

S’hauran de disposar senyals indicatives de direcció dels recorreguts que han de 

seguir-se des de tot origen d’evacuació fins al punt des del que sigui directament 

visible la sortida o senyal que indica. 

 

Als punts de recorreguts d’evacuació que han d’estar senyalitzats en els que 

existeixin alternatives que puguin intuir a error, també es disposaran les senyals abans 

citades, de tal forma que quedi clarament indicada l’alternativa correcta. 

 

- Senyals sobre cada extintor (instal�lació manual de protecció d’incendis), visible a 

una distància inferior a 10m, de dimensions 210mmx210mm. I per la localització dels 

polsadors. 

 

F5. Senyalització polsador   F6. Senyalització Extintors   

 Font: Casa Plana Fàbrega 

- Senyalització del recorregut d’evacuació i de les sortides i sortides d’emergència; 

no existents a l’edifici actual.  

  
F7. Diferents senyals de sortides d’emergència i sortida  Font: Casa Plana Fàbrega 

 

Pel que fa la Resistència al Foc, tant els elements estructurals (R) com dels elements 

de compartimentació (EI) i existents  compleixen amb les exigències del SI. La 

Reacció al Foc dels acabats existents compleixen amb les exigències del SI, i els 

nous acabats del projecte també compliran el SI.  
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Tot el dimensionat queda justificat als annexes en la memòria tècnica de seguretat 

en cas d’incendi, i als plànols es mostren la localització dels elements i els 

recorreguts d’evacuació.  

 

 

2.6.2. Protecció contra la humitat 

 

S’actuarà per a limitar el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat 

a l’interior d l’edifici o als seus tancaments, com a conseqüència de l’aigua 

procedent de les precipitacions, escorrenties, del terreny o de les condensacions, 

complint les exigències del HS1 “Protecció contra la humitat”, i l’apartat de l’HE1 

referent a “Condensacions superficials i intersticials”. 

 

Les solucions de les actuacions de murs, sòls, façanes i cobertes del projecte 

superen els exigències que marca el HS1, tal com s’indica als càlculs dels annexes, a 

les fitxes de compliment i als plànols. 

 

Murs � 

Grau d’impermeabilitat exigit: 1 

Es manté la solució constructiva existent i no s’actua en aquesta zona ja que no 

s’observen humitats a l’interior de l’edifici. 

 

Sòls �  

Grau d’impermeabilitat exigit: 1 

Es manté la solució constructiva existent i no s’hi actua ja que la solució existent  

formada per una sub-base de grava d 15cm que fa la funció de capa drenant de 

ens aporta les condicions necessàries per tal que no apareguin humitats a l’interior 

de l’edifici. A més amb l’actuació feta als sòls de l’edifici amb l’aportació de 

l’aïllament tèrmic també s’hi disposa d’una barrera de vapor a la part calenta del 

tancament. 
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Façanes �  

Grau d’impermeabilitat exigit: 3; les solucions constructives ha de complir les 

condicions exigides a l’apartat 2.3.3 de “Condicions de Punts Singulars”. 

 

Façana Oest    Grau d’impermeabilitat solució: 5 

Solució adoptada: R1+B2+C2 

Façana Est     Grau d’impermeabilitat solució: 5 

Solució adoptada: R1+B2+C2 

Façana Sud     Grau d’impermeabilitat solució: 4 

Solució adoptada: R1+B2+C1 

 

Cobertes � 

Grau d’impermeabilitat exigit: és únic i independent dels factors climàtics, la solució 

constructiva ha de complir les condicions exigides a l’apartat 2.4.2. 

 

- Cobertes inclinades: sense capa d’impermeabilització, seguint  ja que segons la 

taula 2.10 de “Pendent de cobertes inclinades” del HS1 per una teulada de plaques 

i perfils galvanitzats de grecat o nervat gran o panells la pendent mínima ha de ser 

del 5% i les cobertes de l’edifici tenen un 6 i un 11% de pendent. 

 

- Coberta plana invertida tindrà una pendent d’un 3 %, ja que per un ús transitable 

de peatons i solat fix la pendent ha d’estar entre l’1 i 5%, segons indica la taula 2.9 

de “Pendents en cobertes planes”. 

 

Tot els càlculs i justificacions es troben als annexes en les fitxes justificatives i de 

compliment de protecció contra humitats. 
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2.6.3. Protecció contra Soroll  

L’edifici que tenim és de pública concurrència, i el present projecte es tracta d’una 

reforma; i a més al tenir una sala polivalent superior a 350m3; això fa que  aquest 

edifici quedi fora de l’àmbit d’aplicació del DB-HR del CTE. 

Per a aquesta tipologia d’edificis és necessari realitzar un estudi especial de 

l’acondicionament acústic d’aquest; que el present projecte no contempla. 

 

El que si que es realitza, és un estudi per saber del grau de compliment de la 

normativa DB HR que té el nostre edifici amb les actuacions que s’han realitzat al 

seu sistema envolvent. 

 

L’edifici compleix l’aïllament acústic al soroll aeri i d’impactes en envans, elements 

de partició verticals i horitzontals, mitgeres i façanes a soroll procedent de l’exterior.  

 

Per començar, s’assimilarà la Sala a un recinte d’activitat i la resta de l’edifici a un 

recinte protegit. Així: 

 

- Protecció al soroll de recintes de la mateixa unitat d’ús: Envans 

- Segons 2.1.1 a) i) recintes protegits RA=33dB. La taula 3.1 de l’apartat 3.1.2.3.3 de 

Condicions mínimes dels envans. 

 

- Elements de Separació Verticals: Parets Sala/Bar-restaurant 

Per a recintes protegits 2.1.1 a) iii) respecte recintes d’activitat o instal�lacions RA=55 

dBA. Per a recintes habitables 2.1.1 b) iii)  i la RA= 45dBA quan no comparteixin 

portes; si comparteixen portes la RA >30 dBA  i el tancament RA >50 dBA. La taula 3.2 

de l’apartat 3.1.2.3.4 de Condicions mínimes dels elements de separació verticals. 

 

- Elements de Separació Horitzontals: Sostres entre P2 instal�lacions i P1; i sostre 

escenari i PSS nord. 

Per a recintes protegits 2.1.1 a) iii) respecte recintes d’activitat o instal�lacions RA=55 

dBA. Aïllament acústic al soroll d’impactes als recintes protegits, per soroll generats 

en recintes d’instal�lacions o d’activitats L’nT,w,<60dB. Per a recintes habitables 2.1.1 

b) iii) la RA= 45dBA quan no comparteixin portes. La taula 3.3 de l’apartat 3.1.2.3.5 de 

Condicions mínimes dels elements de separació horitzontals. 
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- Mitgeres  

Per a recintes protegits 2.1.1 c) als recintes habitables i recintes protegits colindants 

amb altres edificis D2m,nT,Atr= 40dBA. L’apartat 3.1.2.4 de Condicions mínimes dels 

elements de mitgeres RA >45 dBA. 

 

- Façanes i cobertes (al soroll exterior) 

Per a recintes protegits 2.1.1 a) iv) enfront al soroll procedent de l’exterior D2m,nT,Atr= 

32dBA. Per a recintes habitables 2.1.1 b) iii)  i la RA= 45dBA quan no comparteixin 

portes; si comparteixen portes la RA >30 dBA  i el tancament RA >50 dBA. La taula 3.4 

de l’apartat 3.1.2.5 de Condicions mínimes de les façanes, cobertes i sòls en 

contacte amb l’aire exterior. 

 

Pel que als “ Temps de reverberació i absorció acústica”: 

S’usaran els valors límits de reverberació de l’apartat 2.2 i el mètode de càlcul   

general de reverberació de l’apartat 3.2.2, així s’usaran els valors de referència del 

recinte. Tot i que l’edifici excedeix els volums de la normativa referent a sales i 

restaurants. Així: 

 

- El temps de reverberació en aules i sales dins a 350 m3, no serà major de 0,7s, en el 

cas de la nostra sala és e 0,44s. 

- El temps de reverberació en restaurants i menjador no serà major de 0,9s, en el cas 

de la nostra sala és e 0,72s. 

 

També se seguiran les recomanacions de disseny acústic per aules i sales de 

conferencies de l’annex J, amb un sostre absorbent acústic, la paret frontal 

reflectant i la darrera absorbent.  

 

Tots els càlculs i els punts de compliment de la normativa. Es trobem als  annexes  

“DB-HR: Protecció Contra el Soroll”als apartats “3. Explicació i  justificació aplicació 

CTE” i “4. Fitxes de compliment CTE”. 
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2.6.4. Aigua Freda i Aigua calenta Sanitària  

 

- Aigua Freda: 

Per al subministrament d’aigua freda a l’edifici es seguiran les instruccions 

establertes al DB HS 4 “Subministrament d’aigua”.  

 

Les dades de partida de la instal�lació són els següents: 

- Cabal Regular i Suficient =60l/min 

- Pressió Suficient  = 4 atm 

 

Aquestes fan que no sigui necessària la disposició de cap grup de pressió ni dipòsit 

d’acumulació ja que l’aigua arriba amb el cabal i pressió suficient per abastir 

qualsevol punt de la instal�lació, per allunyat que estigui. 

 

Es revisarà la part exterior de la instal�lació per veure si compleix amb la normativa 

actual. Des de la xarxa de distribució pública partirem amb una escomesa, on es 

trobaran situades una clau de pressa en càrrega, una clau de registre exterior, i el 

tub d’alimentació que enllaça la clau de pressa amb la clau de tall general. La 

xarxa d’aigua pública transcorre pel C/ Major, a la part sud de l’edifici. 

 

Aquesta escomesa arriba a l’armari de comptador situat a la façana est de l’edifici 

on comença el passadís lateral, de dimensions 900x500x300mm el qual conté: la 

clau de tall general, un filtre general, el comptador, una clau de pas, una aixeta de 

prova, una vàlvula de retenció  i un clau de sortida. Actualment no existeix cap 

comptador, i no es poden observar els elements exigits que marca la normativa. 

 

La xarxa del nostre edifici seguirà l’esquema general de la instal�lació, de la Xarxa 

amb comptador general únic, segons l’esquema 1 de la figura 3.1 del HS4 del CTE, 

formada per l’escomesa, instal�lació general amb armari del comptador general, 

tub d’alimentació, distribuïdor principal i derivacions col�lectives. 
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Esquema 1. Instal�lació d’aigua amb armari de comptador general  Font: HS4 CTE 

 

A la sortida de l’armari del comptador el tub d’alimentació es derivarà fins a les 

diferents estances que necessiten aigua.  

 

La primera derivació serà ascendent per l’exterior de la façana est fins a la P2, per 

servir l’interacumulador d’ACS i una aixeta aïllada per abastir les plaques solars. 

Aquest tub anirà empotrat per la paret de façana est. 

Seguint el distribuïdor principal es deriva cap als banys de PSS i el bany adaptat de 

PB. La derivació entra als lavabos de PSS arran del sostre i a PB a uns 60cm del terra. 

 

Un cop servida la zona sud de l’edifici, el distribuïdor principal continua empotrat pel 

passadís exterior de façana est a una alçada d’uns 30cm d’alçada respecte el terra 

fins arribar al vestuari de PSS nord, segueix empotrat per la part alta de la paret nord 

per l’interior de PSS fins a un montant ascendent que a PB deriva cap a la Cuina, i 

ascendeix fins a derivar cap als 2 vestuaris de P1. Les distribucions de la cuina i els 

vestuaris discorreran per la part alta de les parets o envans i baixaran verticalment 

fins als aparells. 
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Els tipus de tubs que s’usaran són els que detallem a continuació per a cada zona 

de la instal�lació: 

- Escomesa  Tub de POLIETILÈ PN-32 

- Alimentació  Tub de POLIETILÈ PN-32 

- Montants   Tub de COURE 

- Derivacions  Tub de COURE 

 

La instal�lació d’aigua freda formada pels elements que marca el punt  3.2 

“Elements que componen la instal�lació” de l’HS 4. 

 

1. L’Escomesa és el tub que enllaça la instal�lació general interior de l’edifici amb la 

xarxa des distribució mitjançant un collaret. Aquest tub serà de Polietilè de 25mm i 

anirà enterrat fins a arribar al comptador general de l’edifici. 

 

2. La clau de pressa: Es troba situada sobre la tuberia de la xarxa de distribució i 

obre el pas a l’escomesa. Permet fer presses a la xarxa sense que la tuberia deixi 

d’estar en funcionament. Només pot ser manipulada per la companyia. 

 

3. Clau de registre: està situada sobre l’escomesa a la via pública, junt a l’edifici. La 

maniobrarà exclusivament el subministrador.  

 

4. Armari de comptador general, conté: 

4.1. Clau de pas general: està situada a la unió entre l’escomesa i el tub 

d’alimentació, just abans d’entrar al comptador general de l’edifici. Es 

disposarà dins una arqueta registrable dins la propietat 

4.2. Filtre general de la instal�lació: s’instal�la a continuació de la clau de pas 

general, allotjada a l’interior de l’armari de comptador general. 

4.3. Comptador general: dins l’armari esmentat, a continuació del filtre. Té la 

funció de mesurar el consum d’aigua de la instal�lació. 

4.4. Clau de pas 

4.5. Aixeta de prova o de buidat 

4.6. Vàlvula de retenció: Situada després de l’aixeta de prova, té la finalitat 

de protegir la xarxa de distribució contra el retorn d’aigües. 

4.7. Clau de sortida 
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5. Derivacions particulars, es realitzarà de tal forma que les derivacions als quartos 

humits siguin independents. Cada una d’aquestes derivacions comptarà amb una 

clau de tall, tant per aigua freda com per ACS. 

 

6. Derivació d’aparell o Punts de consum, tots i cada un dels aparells tindran una 

clau de tall individual.  

 

 

- Aigua Calenta Sanitària: 

 

Es segueix la normativa DB HE 4 de “Contribució solar mínima d’aigua calenta 

sanitària”, per al seu càlcul, dimensionat i elements que la composen. 

 

Les necessitats d’ACS seran pels fregaderos i el rentaplats de la cuina, i pels dos 

vestuaris; no es farà arribar ACS als lavabos de PSS ni al lavabo adaptat de PB degut 

al poc ús i a la poca quantitat d’ACS que s’utilitzaria es considera que no és 

necessari. 

 

La instal�lació solar tèrmica està formada pels elements que marca el punt  3.4 

“Components” de l’HE 4. 

 

1. Captadors Solars: sistema de captació solar format per 3 captadors solars (RSFP 

2.0 Tinox), els quals aniran situats a la coberta plana transitable, orientació sud a una 

inclinació de 45º, ja que és l’única part exterior accessible encara que sigui a una 

part allunyada dels punts finals de consum. Aquestes plaques solars tenen una 

entrada i una sortida per a tuberies que transporten el fluid calorportador, des de  

l’interacumulador fins a les plaques i retorna. 

 

2. L’interacumulador (CV 300l M1S casa Salvador Escoda): es tracta d’un 

acumulador amb un intercanviador interior. Aquest estarà situat a una sala de P2, 

aquest té dos punts d’entrada on es connecten les dues tuberies esmentades de les 

plaques. Té una entrada a la part inferior per on rep l’aigua freda de la xarxa. Així, 

doncs, el fluid calorportador escalfa l’aigua existent quan passa per 

l’interacumulador.  
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Per l’altra banda aquest interacumulador té una sortida i una entrada. 

La sortida permet distribuir l’ACS produïda fins a l’equip d’energia convencional 

auxiliar situada a una sala pròxima als vestuaris. I l’entrada permet la recirculació de 

l’ACS no consumida que retorna a l’interacumulador per mantenir la Tº. 

 

3. Equip auxiliar convencional: situat a una sala de P1 continua als vestuaris de P1, es 

tracta d’un termo elèctric Saunier Duval SDN de 100l. A aquest termo-elèctric hi 

arriba l’ACS de l’interacumulador, si aquesta ACS arriba a la Tº de consum el termo 

la distribueix directament, en canvi si la Tº de l’ACS no és l’adequada el termo 

s’engegarà i escalfarà l’ACS fins a la Tº de consum.   

A partir d’aquí pot distribuir l’ACS fins als punts definitius de consum, com són la 

cuina i els vestuaris.  

 

4. Bomba de recirculació: Escosol EPP isol solar 15/80, es col�locaran a les zones més 

fredes del circuit primari i secundari. 

 

5. Tuberies: Les tuberies seran del coure amb les unions soldades, de dimensions 

indicades als plànols i aniran aïllades per tal que no perdin la Tº aconseguida. Al seu 

pas per l’exterior aquestes s’aïllaran amb K-FLEX folrat de PVC. 

 

6. Vàlvules: Es col�locaran als llocs on les instal�lació ho requereixi. 

 

7. Vas d’Expansió: Escosol 24l SMF tancat, té la funció d’evitar la formació de bosses 

d’aire a la instal�lació. Aquest va col�locar al costat de l’interacumulador de P2. 

 

8.  Purgadors: Es col�locaran als punts més alts de les bateries dels captadors, per 

evitar l’acumulació d’aire. 

 

9. Sistema d’omplert del circuit: es deixa una aixeta al circuit primari per a omplir 

aquest amb el fluid calorportador adient. 

 

10. Sistema elèctric i de control (centraleta de control): Controla la Tº de la 

instal�lació a través de sensors de temperatura, comptadors de calories, 

manòmetre... 
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11. Dissipador de calor: Escosol BD 08, té la funció d’evitar el sobreescalfament de la 

instal�lació, es posa en marxa quan els sensors tèrmic indiquen a la centraleta de 

control que la temperatura és excessiva. El col�loquem a la vora de les plaques solar 

a la Planta Coberta. 

 

Tot el dimensionat queda justificat als annexes en la memòria tècnica de fontaneria 

i ACS, i als plànols es mostren les longituds, diàmetres, materials de les conduccions, 

localització d’aquestes.  

 

 

2.6.5. Evacuació d’aigües 

 

Per tal d’entendre la instal�lació aquesta es dividirà en Aigües Residual i Aigües 

Pluvials, fet que facilitarà la descripció i dimensionat d’aquesta. Seguint el que 

marca la normativa DB HS5 “Evacuació d’Aigües”. 

 

- Aigües residuals: 

Al millorar els banys de PSS sud i incorporar un bany adaptat a PB, s’ha de realitzar la 

xarxa de sanejament dels nous aparells col�locats i connectar-los a la xarxa de 

sanejament existent fins a l’exterior de l’edifici; tot seguint el HS5 d’evacuació 

d’aigües. A la resta de quartos humits existents a l’edifici no s’hi actua i per tant no 

es tenen compte en aquest projecte. 

 

Al bany adaptat de PB, es realitzaran uns falsos envans d’1m d’alçada per a poder 

amagar-hi els tubs de desaigua tant del lavabo com de WC, els quals aniran 

connectats a un baixant que els durà a PSS fins a l’arqueta corresponent. El baixant 

es prolongarà verticalment fins a la coberta per tal que ventili tota la xarxa 

d’evacuació, tal com indica la normativa, tindrà ventilació primària ja que es 

prolongarà el tub amb el mateix diàmetre fins a coberta. 

 

A la PSS sud, on hi ha els lavabos d’homes i dones es mantindran totes les arquetes 

existents i col�lectors horitzontals que connecten aquestes fins a arribar a l’arqueta 

general situada al lavabo de dones, que es connecta amb la xarxa pública. 
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Al lavabo d’homes, els tubs de desaigua dels urinaris aniran empotrats a la paret de 

30cm darrere el trasdossat de nova construcció, i es connectaran al baixant que 

prové de PB, el qual anirà a buscar l’arqueta existent corresponent. Per altra banda 

s’ajuntaran els desaigües dels 3 lavabos per un costat i els 2 dels WC, i es 

connectaran amb un ramal conjunt soterrat fins a trobar l’arqueta on desaigüen. 

 

Per gravetat es conduirà l’evacuació d’aigües per les a les arquetes, les quals 

també reben l’evacuació d’aigües pluvials; fins arribar al lavabo de dones. 

 

Al lavabo de dones, es disposaran 2 arquetes prefabricades de PVC per a facilitar 

l’evacuació d’aigües dels WC. De l’arqueta que connecta els 2 WC més pròxims als 

lavabos surt un tub que incorpora el tub que prové dels 2 lavabos fins a arribar a 

l’arqueta existent indicada. De l’altre arqueta prefabricada que connecta els 4 WC 

que toquen a façana oest en surt també un tub fins a una arqueta existent. 

 

És en aquest punt on arriben també les canonades de la zona oest i nord de la 

cuina i vestuaris, les quals no es modifiquen; el recorregut d’evacuació s’acaba a 

l’arqueta general que es connecta a la  xarxa pública.  

 

*Degut al fet que la xarxa ja està construïda, no existeix la possibilitat de modificar-la 

per a realitzar un sistema mixt o separatiu d’aigües pluvials i residuals tal com diu el 

HS5. 
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- Aigües pluvials: 

Es substituiran les canals de recollida d’aigua de pluja actuals de les cobertes 

inclinades (façana oest de la sala i del restaurant, i façana est), de PVC; per unes 

canals metàl�liques de coure de secció rectangular de 15 x 15cm, amb un pendent 

de l’1%  tot donant continuïtat al remat superior de l’aler. 

 

Pel que fa la coberta plana, només disposa d’1 bonera de recollida d’aigües, i per 

normativa se n’exigeixen 2. Així, es variarà la pendent de la coberta fent que la 

meitat de la coberta desaigüi a la bonera existent; i l’altra meitat es realitzarà un 

canal de recollida d’aigües de Ø100mm de pendent 0,5% que condueixi l’aigua fins 

a la bonera situada a la part baixa de la coberta plana. 

 

Els 9 baixants de PVC de Ø110mm de les cobertes inclinades i de la plana es 

mantindran ja que el diàmetre existent compleix amb les exigències de la 

normativa. Aquests baixants estan amagats (empotrats) dins les parets per les quals 

transcorren. 

 

Els col�lectors d’aigües pluvials tenen un Ø110mm, així que també compleixen 

normativa i no s’actuarà en aquests. Els col�lectors estan enterrats. 

 

*Els desaigües dels aparells de climatització aportats pel projecte, es connecten als 

baixants d’aigües pluvials. 

 

Totes les dimensions, longituds, diàmetres, materials de les conduccions, localització 

queden marcades als plànols i justificades als annexes en la memòria tècnica de 

l’evacuació d’aigües. 
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2.6.6. Climatització i Ventilació  

 

Es realitza la descripció conjunta de la climatització i la ventilació de l’edifici ja que 

en algunes estances aquestes dues instal�lacions funcionen conjuntament. 

 

-Climatització:  

 

Es segueixen les instruccions que marca el Reglament d’Instal�lacions Tèrmiques dels 

Edificis, el RITE. Amb el balanç energètic calculat a partir del programa de Saunier 

Duval s’obtenen les necessitats energètiques de calor i fred de les diferents estances 

en funció de les càrregues internes i externes de cada una, a partir de les quals es 

trien i es dimensionen tots els elements de la instal�lació. 

 

Així diferenciem l’edifici en vàries parts que necessiten climatització, són: Bar-

Restaurant PB, Menjador P1, Sala Privada P1, Sala Gran. 

 

A continuació es descriuen les instal�lacions de cada una de les estances; més 

endavant es mostraran els mètodes de càlcul, dimensionat i els productes de cada 

una de les instal�lacions. 

 

1. Bar-Restaurant de PB: 

 

Degut a l’existència d’unes bigues transversals de 0,25m per sota el forjat; es 

col�loca un sistema multisplit 3x1 de bomba de calor, amb 3 unitats interiors de 

conductes de baixa silueta i 1 unitat exterior a la coberta plana. La Unitat exterior 1 

és de la casa Mitsubishi model PUHZ RP 200YKA, Pot= 19kW de fred  i 22,4 kW de 

calor, amb un Q màxim= 7800 m3/h 

 

1.1. Menjador PB 

- Màquines: 

La Unitat Interior 1 de la casa Mitsubishi model PEAD-P100 JA, Pot= 10kW de fred  i 

11,20 kW de calor, amb un Q màxim= 2040 m3/h; es situarà al Menjador de PB i es 

connectarà al Recuperador Entàlpic 1 de la casa Mitsubishi Lossnay LGH-65RX5-E de 

Q=650 m3/h situat al pas de la rampa.  
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Aquestes dues màquines van penjades del sostre i queden amagades pel fals sostre. 

- Conductes: 

Seran de fibra de vidre de les seccions que s’indiquen els plànols segons el càlculs 

efectuats. Aquests conductes seran de la casa URSA AIR model P6058 de llana 

mineral de vidre de 25mm d’espessor, aquests van amagats pels fals sostre i tenen la 

funció de conduir l’aire de la màquina als difusors en el cas de l’impulsió, i conduir 

l’aire de les reixetes fins a les màquines en cas de retorn. 

- Impulsió:  

De la Unitat Interior 1 en sortirà un conducte dividit en els diversos trams que 

s’indiquen als plànols per a repartir l’aire fins a 6 difusors de circulars d’impulsió 

DAU03/45 de la casa France-Air de Q=500 m3/h de Ø315mm.  

- Retorn: 

Hi ha dues conduccions de retorn: la primera que retorna l’aire a la Unitat Interior 1 

de climatització a partir de 2 reixetes rectangulars GAC 88 de la casa France-air 

Q=700 m3/h i dim= 500x300mm. La segona que retorna l’aire al recuperador 

entàlpic 1 a partir de 2 reixetes rectangulars GAC 88 de la casa France-air Q=400 

m3/h i dim= 400x200mm. 

 

1.2. Bar PB 

Les altres dues unitats interiors estaran situades a la zona del bar i les dues aniran 

connectades al recuperador entàlpic del bar. 

- Màquines: 

Les Unitat Interior 2 i 3 seran de la casa Mitsubishi model PEAD-P600 JA, Pot= 6kW de 

fred  i 7 kW de calor, amb un Q màxim= 1260 m3/h; es situaran una a cada banda 

de la biga transversal del Bar de PB i es connectaran al Recuperador Entàlpic 2 de 

la casa Mitsubishi Lossnay LGH-65RX5-E de Q=650 m3/h situat a prop de la façana 

oest.  

El Recuperador Entàlpic té dos orificis que el connecten amb l’exterior per a la 

admissió d’aire exterior i l’extracció d’aire de l’interior, la funció d’aquest és la de 

creuar l’aire que surt amb que entra, així del d’entrada té unes propietats més 

properes a les necessàries a l’inteiror de l’entança reduint el consum de 

climatització. 
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Aquestes tres màquines van penjades del sostre i queden amagades pel fals sostre. 

- Conductes: 

Seran de fibra de vidre de les seccions que s’indiquen els plànols segons el càlculs 

efectuats. Aquests conductes seran de la casa URSA AIR model P6058 de llana 

mineral de vidre de 25mm d’espessor, aquests van amagats pels fals sostre i tenen la 

funció de conduir l’aire de la màquina als difusors en el cas de l’impulsió, i conduir 

l’aire de les reixetes fins a les màquines en cas de retorn. 

- Impulsió:  

De la Unitat Interior 2 en sortirà un conducte dividit en els diversos trams que 

s’indiquen als plànols per a repartir l’aire fins a 4 difusors de circulars d’impulsió 

DAU03/45 de la casa France-Air de Q=400 m3/h de Ø315mm.  

De la Unitat Interior 3 en sortirà un conducte dividit en els diversos trams que 

s’indiquen als plànols per a repartir l’aire fins a 4 difusors de circulars d’impulsió 

DAU03/45 de la casa France-Air de Q=400 m3/h de Ø315mm.  

- Retorn: 

Hi ha tres conduccions de retorn: la primera que retorna l’aire a la Unitat Interior 2 de 

climatització a partir de 2 reixetes rectangulars GAC 88 de la casa France-air Q=500 

m3/h i dim= 400x200mm. La segona que retorna l’aire a la Unitat Interior 3 de 

climatització a partir de 2 reixetes rectangulars GAC 88 de la casa France-air Q=500 

m3/h i dim= 400x200mm. 

La tercera que retorna l’aire al recuperador entàlpic 2 a partir d’1 reixeta 

rectangular GAC 88 de la casa France-air Q=700 m3/h i dim= 500x300mm. 

 

 

2. Sala Privada i Menjador de P1 

 

En aquesta Planta 1 la instal�lació de climatització i la de ventilació no estan 

connectades entre si com a PB. 

 

Degut a la poca alçada lliure es descarta la col�locació d’un sistema de conductes, 

i es tria la col�locació d’un sistema multisplit 3x1 de bomba de calor, amb 3 unitats 

interiors de cassettes i 1 Unitat Exterior a la coberta plana. La Unitat exterior 2 és de la 

casa Mitsubishi model PUHZ RP 140VKA, Pot= 14kW de fred  i 16 kW de calor.  
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2.1. Menjador de P1 

Les Unitat Interior 4 i 5 seran de la casa Mitsubishi model PLA-RP50 BA, Pot= 5kW de 

fred  i 6 kW de calor, amb un Q màxim= 1080 m3/h; es situaran al sostre del menjador 

de P1, sense ser ocults en la seva totalitat i de manera que l’aire impulsat pugui ser 

distribuït de la forma més uniforme possible. 

 

2.2. Sala Privada  

La Unitat Interior 6 seran de la casa Mitsubishi model PLA-RP50 BA, Pot= 5kW de fred  i 

6 kW de calor, amb un Q màxim= 1080 m3/h; es situarà  centre del sostre de la Sala 

Privada de P1, sense quedar ocult en la seva totalitat i de manera que l’aire 

impulsat pugui ser distribuït de la forma més uniforme possible. 

 

3. Sala Gran 

La  Sala Gran, es divideix en 2 parts: una conjunta entre les grades i la sala de ball,  i 

l’altra l’espai de sota les grades. 

 

3.1. Sala de Ball i les Grades  

- Màquines: 

La climatització de la Sala de Ball i les Grades s’aconsegueix amb una màquina 

compacta  ROOF TOP situada a la coberta plana des de la qual surten els 

conductes d’impulsió i retorn els quals entren dins la sala per la coberta inclinada de 

xapa. Aquesta màquina compacta és bomba de calor de la casa Daikin model 

UATYP 560-AY1, Pot= 55,7kW de fred  i 67,4 kW de calor, amb un Q màxim= 11400 

m3/h 

 

- Conductes: 

Des de la sortida de la màquina fins a l’interior de la Sala aquests conductes seran 

de xapa metàl�lica amb aïllament interior, i un cop a l’interior de la sala seran de 

fibra de vidre de les seccions que s’indiquen els plànols segons el càlculs efectuats. 

Aquests conductes seran de la casa URSA AIR model P6058 de llana mineral de vidre 

de 25mm d’espessor, aquests van amagats pels fals sostre i subjectats als elements 

estructurals de la coberta i tenen la funció de conduir l’aire de la màquina als 

difusors en el cas de l’impulsió, i conduir l’aire de les reixetes fins a les màquines en 

cas de retorn. 
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- Impulsió:  

De la Unitat Exterior 4 en sortirà un conducte el qual es distribueix per sobre el fals 

sostre, i impulsen l’aire a la zona de les grades mitjançant 8 difusors circulars 

d’impulsió DAU03/45 de la casa France-Air, de Q=600 m3/h, 4 dels quals de Ø315mm 

i els altres 4 de Ø355mm. I a la sala de ball s’impulsa l’aire mitjançant 12 toberes de 

gran distància LDI  de la casa France-Air, de Q=600 m3/h, de Ø250mm. 

 

- Retorn: 

Pel retorn de l’aire de la sala es realitzen dues conduccions d’aire, una per cada 

costat de la sala que s’uniran al tram final, que arrepleguen un total de 10 reixetes 

de retorn. Així, es col�loquen 6 reixetes a nivell de terra, 3 a cada banda de la sala 

mitjançant la realització d’un fals pilar per cada reixeta fins a una alçada d’uns 

2,5m, i pujarà verticalment un sol conducte per banda fins sobre el fals sostre; a 

aquests 2 conductes de cada banda s’hi uniran els 2 retorns corresponents dels 4 

que hi ha a les grades. Les 10 reixetes de PB seran rectangulars GAC 88 de la casa 

France-air Q=1500 m3/h i dim= 500x300mm. 

 

 

3.2. Espai Sota Grades 

En aquesta zona la instal�lació de climatització i la de ventilació no estan 

connectades entre si. 

 

- Màquines: 

La climatització de l’Espai Sota Grades s’aconsegueix col�locació d’un sistema 

multisplit 2x1, amb 2 unitats interiors de cassettes i 1 unitat exterior a la coberta 

plana. La Unitat exterior 3 és de la casa Mitsubishi model PUHZ RP 200YKA, Pot= 19kW 

de fred  i 22,4 kW de calor, amb un Q màxim= 7800 m3/h 

Les Unitats Interiors 7 i 8 seran de la casa Mitsubishi model PLA-RP100 BA, Pot= 10kW 

de fred  i 11,2 kW de calor, amb un Q màxim= 1800 m3/h; i es situaran en línia a la 

part central de zona de sota les grades, per a poder repartir l’aire de forma 

uniforme. 
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- Ventilació:  

 

Es segueixen les instruccions que marca el Reglament d’Instal�lacions Tèrmiques dels 

Edificis, el RITE. A partir del qual obtenim el cabal necessari de renovació d’aire i la 

qualitat d’aquest, en funció de l’ús de l’edifici. 

 

A continuació es descriuen les instal�lacions de cada una de les estances; més 

endavant es mostraran els mètodes de càlcul, dimensionat i els productes de cada 

una de les instal�lacions. 

 

Així es diferencia l’edifici en vàries parts, per una banda les estances públiques: Bar-

Restaurant PB, Menjador P1, Sala Privada P1, Sala Gran. I per altra la Cuina, Vestuaris 

P1 i els Lavabos PSS i PB. 

Taula 2.6.6.1 de necessitats de renovació d’aire 

Cabal persona Ocupació  Cabal total 
 

RENOVACIÓ D'AIRE (dm3/s*persona)   
màxima 
prevista   dm3/s m3/h 

Bar-Restaurant PB 8   45   360 1296 
Menjador P1 8   30   240 864 
Sala Privada 8   5   40 144 

Cuina  5   2   10 36 
Vestuari 1 P1 5   5   25 90 
Vestuari 2 P1 5   5   25 90 

Lavabo homes PSS 5   8   40 144 
Lavabo dones PSS 5   8   40 144 

Lavabo adaptat PB 5   2   10 36 
Sala gran 8   300   2400 8640 

       3190 11484 
 

Taula 2.6.6.1. on es mostren les necessitats de renovació d’aire de cada part, la 

capacitat màxima de es solucions adoptades  són lleugerament superiors a les 

necessitats obtingudes en aquesta taula. 

 

1. Bar-Restaurant de PB 

A la zona del Bar-Restaurant de PB, es col�locaran 2 recuperadors entàlpics de la 

casa Mitsubishi Lossnay LGH-65RX5-E de Q=650 m3/h situat al pas de la rampa, una 

per la zona del menjador i l’altre a la zona del bar.  

El recuperador entàlpic del menjador amb la unitat interior de climatització del 

menjador; i el recuperador entàlpic de la zona del bar anirà connectat a les dues 
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unitats interiors de climatització de la zona del bar. Es poden connectar ja que les 

unitats interiors de climatització del PB són unitats de conductes. 

 

El Recuperador entàlpic té dos orificis que el connecten amb l’exterior per a la 

admissió d’aire exterior i l’extracció d’aire de l’interior, la funció d’aquest és la de 

creuar l’aire que surt amb que entra, així del d’entrada té unes propietats més 

properes a les necessàries a l’interior de l’estança reduint el consum de 

climatització. 

 

-Reixetes exteriors:  

Col�locades  en façana i a les parts superiors de les finestres existents indicades. 

- Admissió d’aire: 2 reixetes rectangulars model GEA de la casa France-Air de 

dimensions 300x300mm. Una per cada recuperador entàlpic. 

- Extracció d’aire: 2 reixetes rectangulars amb comportes de sobrepressió model 

SPFA de la casa France-Air de dimensions 300x300mm. Una per cada recuperador 

entàlpic. 

 

2. Sala Privada de  P1 

A la Sala Privada de  P1, també es col�locarà un recuperador entàlpic de la casa 

Mitsubishi Lossnay LGH-15RX5-E de Q=150 m3/h adient a les necessitats de renovació 

d’aire obtingudes per càlcul; però que introdueix i retorna l’aire directament a 

l’estança sense possibilitat de connexió amb la unitat de climatització ja que 

aquestes són cassettes.  

 

El que s’aconsegueix amb el recuperador és reduir la potència de climatització que 

s’ha d’instal�lar, ja que creua la temperatura de l’aire d’extracció amb l’aire 

d’impulsió aconseguint que l’aire que entri a l’estança tingui una Temperatura i 

Humitat més pròximes a les necessitats de benestar. 
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- Conductes: 

Aquests conductes seran de la casa URSA AIR model P6058 de llana mineral de vidre 

de 25mm d’espessor, de les seccions que s’indiquen els plànols segons el càlculs 

efectuats. I es disposaran amagats al fals sostre de P1. 

 

- Impulsió: 

1 difusor circular d’impulsió DAU03/45 de la casa France-Air de Q=200 m3/h de 

Ø150mm.   

 

- Retorn: 

1 reixeta de retorn rectangulars GAC 88 de la casa France-air Q=200 m3/h i dim= 

300x150mm. 

 

- Reixetes exteriors:  

Col�locades  en façana i a les parts superiors de les finestres existents indicades. 

- Admissió d’aire: 1 reixeta rectangular model GEA de la casa France-Air de 

dimensions 150x150mm.  

- Extracció d’aire: 1 reixeta rectangular amb comportes de sobrepressió model SPFA 

de la casa France-Air de dimensions 150x150mm.  

 

3. Menjador de P1 

La renovació d’aire del Menjador de P1, es realitza mitjançant una solució de caixes 

de ventilació d’impulsió i d’extracció de la casa France Air, sistema Due Oxygéne 

RTControl-Tempérys, model RT 1000; ja que degut a la necessitat d’aire d’aportació 

exterior i la poca alçada lliure de P1, no era viable de col�locació d’un recuperador 

entàlpic de dimensions importants.  

La solució adoptada consta d’una caixa de ventilació d’impulsió d’aire exterior i 

d’una caixa de ventilació d’extracció la qual conté una sonda de detecció de CO2 

i un regulador de cabal, inter-connectades entre si. Així amb la sonda de detecció 

de CO2 de l’aire d’extracció, només acciona el mecanisme de renovació d’aire 

quan l’aire està viciat, per tant no de forma continuada, reduint així el consum dels 

ventiladors i dels equips de climatització.  No es pot connectar a la climatització ja 

que tenim cassettes al Menjador de P1. 
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- Conductes: 

Aquests conductes seran de la casa URSA AIR model P6058 de llana mineral de vidre 

de 25mm d’espessor, de les seccions que s’indiquen els plànols segons el càlculs 

efectuats. I es disposaran amagats al fals sostre de P1. 

- Impulsió: 

2 difusors circulars d’impulsió DAU03/45 de la casa France-Air de Q=500 m3/h de 

Ø315mm.   

- Retorn: 

2 reixetes de retorn rectangulars GAC 88 de la casa France-air Q=500 m3/h i dim= 

400x200mm. 

 

- Reixetes exteriors:  

Col�locades  en façana i a les parts superiors de les finestres existents indicades. 

- Admissió d’aire: 1 reixeta rectangular model GEA de la casa France-Air de 

dimensions 300x300mm.  

- Extracció d’aire: 1 reixeta rectangular amb comportes de sobrepressió model SPFA 

de la casa France-Air de dimensions 300x300mm.  

 

4. Cuina 

L’entrada d’aire de renovació de la Cuina, es realitzarà amb un airejador d’admissió 

d’aire a façana oest, de secció circular model AIR-MUR de la casa AIR-IN de 

Ø125mm, amb tapes de 200x200mm; i s’extraurà l’aire mitjançant una boca 

d’extracció de sostre connectada verticalment a coberta fins al ventilador mecànic 

d’extracció de la casa France-Air model Alizé C Ø125mm. El pas d’aquest conducte 

per P1 es protegirà amb la construcció d’un pas amb envà ceràmic de 5cm. 

 

5. Vestuaris P1  

A cada un dels vestuaris Vestuaris de P1, s’hi col�locarà 1 boca d’admissió al fals 

sostre de la zona seca connectada al ventilador mecànic d’admissió de coberta de 

la casa France-Air model BHR 100 de petit cabal, a través d’un conducte; i una 

boca d’extracció al fals sostre de la zona humida també connectada verticalment 

fins al ventilador mecànic d’extracció de coberta, de la casa France-Air model Alizé 

C Ø125mm.  La porta de pas disposarà d’un airejador de pas a la part superior de la 

porta, de la casa AIR-IN model AIRPASO. 
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6. Lavabos PSS 

La renovació d’aire dels Lavabos de PSS es realitzaran mitjançant la col�locació de 

ventiladors d’admissió i extracció a la teulada, baixant conductes verticalment fins 

al sostre dels lavabos on s’hi col�locaran boques d’admissió i d’extracció. Per tant, a 

cada bany tant el d’homes com el de dones; s’hi col�locarà 1 boca d’admissió al 

sostre connectada al ventilador mecànic d’admissió de coberta de la casa France-

Air model BHR 100 de petit cabal a través d’un conducte; i una boca d’extracció al 

sostre també connectada verticalment fins al ventilador  mecànic d’extracció de 

coberta, de la casa France-Air model Alizé C Ø125mm. 

 

 

7. Lavabo Adaptat PB 

Al Lavabo Adaptat de PB, s’hi col�locarà un airejador d’admissió d’aire a façana 

est, de secció circular model AIR-MUR de la casa AIR-IN de Ø125mm, amb tapes de 

200x200mm; i s’extraurà l’aire mitjançant una boca d’extracció de sostre 

connectada verticalment a coberta fins al ventilador mecànic d’extracció de la 

casa France-Air model Alizé C Ø125mm.. Per fals sostre del bany adaptat hi 

passaran el conducte d’extracció del lavabo d’homes de PSS i la prolongació del 

tub de sanejament per tal que ventili a coberta. 

 

8. Sala Gran 

A la  Sala Gran, es divideix en 2 parts: una conjunta entre les grades i la sala de ball,  

i l’altra l’espai de sota les grades. 

 

Taula 2.6.6.2 de necessitats de renovació d’aire Sala Gran 

Cabal persona Ocupació  Cabal total 

RENOVACIÓ D'AIRE (dm3/s*persona)   
màxima 
prevista   dm3/s m3/h 

Espai sota grades 8   85   680 2448 
Grades 8   85   680 2448 

Sala ball 8   130   1040 3744 
Sala ball + grades 8   215   1720 6192 

Total Sala gran 8   300   2400 8640 
 

La renovació d’aire de la Sala de Ball i les Grades s’aconsegueix amb la màquina 

de climatització compacta col�locada a coberta. 
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En canvi, la renovació d’aire de l’Espai Sota Grades s’aconsegueix amb la 

col�locació d’un ventilador d’impulsió a la façana est, model VLI DD UP 9/9 de la 

casa France-Air, Q=2500 m3/h; a l’alçada del fals sostre de sota les grades i l’aire es 

reparteix mitjançant conductes i s’impulsa amb 5 difusors circulars d’impulsió 

DAU03/45 de la casa France-Air de Q=500 m3/h de Ø355mm, situats linealment a la 

part interior de la sala . Per a l’extracció d’aquest aire es situen 3 reixetes de retorn 

rectangulars GAC 88 de la casa France-air Q=900m3/h i dim= 500x300mm, a nivell 

del terra de les cantonades; 1 a la cantonada de façana est que mitjançant un 

conducte vertical directe fins a coberta on hi ha un ventilador d’extracció model 

Mixtvent-TH 1300 de la casa Soler i Palau. Les altres 2 reixetes es situen a la part sud-

oest, i pugen verticalment fins a unir-se en un sol conducte al fals sostre de sota les 

grades, i aquest conducte d’unió puja verticalment fins a coberta on hi ha un 

ventilador d’extracció model Mixtvent-TH 2000 de la casa Soler i Palau. 

 

 

Les necessitats tèrmiques i de renovació d’aire es justifiquen i s’expliquen als annexes 

a la memòria tècnica de climatització i ventilació; als plànols es garfien els elements 

de cada instal�lació amb les seves dimensions i localització. 
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2.6.7. Electricitat  

Per a realitzar la nova instal�lació elèctrica de l’edifici es seguiran les Instruccions 

Tècniques (IT) del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 

 

La instal�lació actual no compleix amb la normativa actual, per començar hi ha 

dues entrades d’electricitat a l’edifici una aèria a la façana oest les quals no s’usen; 

i la instal�lació actual que s’usa és la d’un comptador provisional d’obra situat a la 

façana est. 

Així, es realitzarà una nova instal�lació des de l’escomesa fins a les derivacions 

individuals. 

 

- Subministrament: 

L’entrada d’electricitat a l’edifici es farà per la façana oest on actualment hi ha un 

quadre general de protecció en desús.  El subministrament fins a la caixa general de 

protecció, prové d’una línia soterrada de distribució en baixa tensió. 

La tensió d’alimentació serà trifàsica 400V entre fases i neutre. La freqüència serà de 

50Hz. 

 

- Escomesa i Equip de Mesura i Protecció 

Per la potència a contractar, s’ha d’instal�lar una caixa amb Equip de Mesura i 

Protecció del tipus TMF-10 de 80 - 160 A. Aquest anirà després de la Caixa General 

de Protecció. Aquest dos elements es col�locaran a la façana principal de l’edifici, 

al costat de la porta principal. 

 

 

 

- Conjunt de mesura de potència multi funció. 

- Caixa general de protecció amb fusibles de 160A 

- I.C.P de 160A 

- Dimensions: 1260x630x171mm  

 

 

 

F8. Foto equip de comptatge TMF 

    Font: Productes FECSA ENDESA Subministrament > 15kW 
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- Línia General d’alimentació: 

Dins de l’edifici, es col�loca un quadre general de maniobra i protecció de la 

instal�lació de tot l’Ateneu a darrere la barra del bar de PB. La unió entre la TMF-10 i 

el quadre general, s’ha de realitzar amb un cable ignífug 4x70 mm2 de coure amb 

una tensió assignada de 0,6/1kV segons ITC-BT-14. 

D’aquest quadre, parteixen 5 línies als diferents sub-quadres de protecció de 

l’edifici. 

La canalització del cable fins al quadre general, estarà format per un tram enterrat 

de tub d’un diàmetre no inferior a 40 mm2 segons ITC-BT-21 fins al quadre general 

de distribució. 

Es compleix amb la caiguda de tensió màxima permesa entre la escomesa i el 

quadre general de protecció, la qual serà com a màxim d’un 1,5% segons ITC-BT-14. 

 

- Quadre General de Distribució 

El quadre general de distribució i protecció està situat darrere la barra de la zona 

del Bar de PB , aquest ha d’estar situat al punt més pròxim possible a l’entrada de la 

derivació individual. A més es col�loca a l’interior del local, en una zona amb accés 

restringit al públic i separat de zones on hi hagi un perill acusat d’incendi o de pànic. 

 

El quadre és de material plàstic, amb el suficient espai per incloure al seu interior 

totes les proteccions magnetotèrmiques, diferencials i totes les connexions 

elèctriques requerides. 

 

Al seu interior, s’hi allotja: l’interruptor general d’alimentació IGA d’I= 130 A, 

l’interruptor diferencial general ID d’IN= 160A i ID=30 mA, i les proteccions  contra 

sobre-tensions i magnetotèrmics per a protegir totes les línies. 

 

- Subquadres: 

Es col�loquen 5 subquadres repartits per tot l’edifici de forma que cadascun 

d’aquest alimenti a una zona de l’edifici intentant que les potències estiguin 

repartides de forma similar i intentant que la longitud de cable sigui la menor 

possible. 
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El subquadre 1 es col�loca juntament al quadre general, a la zona del Bar de PB, 

aquest subquadre 1 alimenta la zona del Bar-Restaurant de PB, el Menjador de P1, 

la Sala Privada de P1 i també els vestuaris de P1. On s’alberga el seccionador 

general de circuit I= 63A, des d’on surt la línia de derivació (circuit) 1. 

 

El subquadre 2 es col�loca a l’interior de la cuina, aquest subquadre alimenta la 

cuina i la zona de PSS nord on hi ha la zona d’emmagatzematge d’aliments i 

vestuaris dels treballadors. On s’alberga el seccionador general de circuit I= 40A, des 

d’on surt la línia de derivació (circuit) 2. 

 

El subquadre 3 es col�loca a l’interior de la sala gran al costat de l’escenari, aquest 

subquadre alimenta total la sala gran, les grades i l’escenari. On s’alberga el 

seccionador general de circuit I= 30A, des d’on surt la línia de derivació (circuit) 3. 

 

El subquadre 4 es col�loca al vestíbul sud de PB a prop de la porta d’accés,   aquest 

subquadre alimenta els lavabos de PSS, el vestíbul de PB i el vestíbul de P1. On 

s’alberga el seccionador general de circuit I= 30A, , des d’on surt la línia de 

derivació (circuit) 4. 

 

El subquadre 5 es col�loca a la P2, aquest subquadre alimenta la mateixa P2 i els 

elements de coberta. On s’alberga el seccionador general de circuit I= 63A, des 

d’on surt la línia de derivació (circuit) 5. 

 

 

- Línies Individuals 

Des de cada sub-quadre surt una línia individual fins a arribar a tots els punts de 

servei que es marquen als esquemes unifilars. 

 

La línia del subquadre 1, té una secció de 4x16+16T- DN 40, preparada per rebre una 

potència de 29,40 kW, compren els circuits 5 fins al 26, i subministra corrent a la 

il�luminació, endolls, il�luminació emergència, recuperadors entàlpics, màquines de  

climatització, màquines del bar entre d’altres. 
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La línia del subquadre 2, té una secció de 4x10+10T- DN 32, preparada per rebre una 

potència de 20,88 kW, compren els circuits 27 fins al 35, i subministra corrent a la 

il�luminació, endolls, il�luminació emergència, forn, cuina, rentaplats, màquina 

frigorífica entre d’altres. 

 

La línia del subquadre 3, té una secció de 4x10+10T- DN 32, preparada per rebre una 

potència de 15,73 kW, compren els circuits 36 fins al 47, i subministra corrent a la 

il�luminació, endolls, il�luminació emergència, escenari, màquina de ventilació entre 

d’altres. 

 

La línia del subquadre 4, té una secció de 4x10+10T- DN 32, preparada per rebre una 

potència de 8,47 kW, compren els circuits 48 fins al 54, i subministra corrent a la 

il�luminació, endolls, il�luminació emergència, il�luminació exterior entre d’altres. 

 

La línia del subquadre 5, té una secció de 4x25+25T- DN 90, preparada per rebre una 

potència de 37,47 kW, compren els circuits 55 fins al 62, i subministra corrent a la 

il�luminació, endolls, il�luminació emergència, instal3lació d’energia solar, les 

màquines de climatització i ventilació entre d’altres. 

 

Totes els conductors instal�lats, seran d’una tensió assignada no inferior a 450/750V, i 

col�locats sota de tubs empotrats o canalització no propagadors de flama, d’acord 

amb les ITC-BT19 i 20. Els cables instal�lats i connexió interior de quadres, seran no 

propagadors d’incendis i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 

 

Les línies individuals, aniran instal�lades per canalització empotrada, amb previsió de 

caixes de registre per facilitar la instal�lació i realitzar connexions elèctriques. La 

secció dels cables de cada línia, queda definida al l’esquema unifilar que es troba 

als plànols d’electricitat.  

 

La caiguda de tensió màxima permesa calculada, és d’un 3% per enllumenat i 

altres usos i un 5% força. 
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- Descripció dels aparells receptors per a cada línia:  

A les taules que hi ha la memòria tècnica d’electricitat es descriuen els aparells 

receptors i d’il�luminació, amb la potència prevista, la secció, longitud i si es trifàsica 

o monofàsica. 

 

Cada circuit anirà protegit contra sobre intensitats, com assenyala la ITC-BT-22. 

Les proteccions que s’utilitzaran par a aquest tipus de sobreintensitats seran 

interruptors magnetotèrmics o PIA’s, de tall omnipolar i amb un poder de tall no 

inferior a 4,5kA. Aquests dispositius magnetotèrmics es disposaran al quadre general 

de distribució i protecció. 

 

La protecció contra contactes directes, és a dir, contacte amb parts actives de la 

instal�lació, es realitzarà col�locant barreres o envolvents per tal que aquestes parts 

no siguin accessibles sinó per a persones autoritzades. 

 

- Posada a terra: 

Tota la instal�lació elèctrica es preveu amb connexió a terres. 

La posada o connexió a terres és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni 

protecció, de part del circuit elèctric o d’una part conductora no pertanyent al 

mateix, mitjançant una presa de terres formada per un cable de 10 metres de 

longitud enterrats al sòl. 

La posada a terres s’ha dissenyat i calculat en funció dels requeriments establerts a 

la ITC-BT-18. La secció del conductor general de terres serà de 35mm2 amb coure 

despullat.  

El càlcul de la pressa de terra es fa en funció de la resistivitat del terreny que es té 

(arena argilosa) que és (ρ) d’ entre 50 i 500 Ώ�m, i la R ha de ser menor a 37 Ω;  amb 

la fórmula  R=2 *ρ /L. 

El càlcul es justifica i s’especifica a la memòria tècnica d’electricitat dels annexes.  
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2.6.8. Enllumenat 

 

El projecte contempla la renovació dels punts de llum existents i aportació de nous 

punts de llum, amb la intenció de millorar l’eficiència energètica de la instal�lació 

d’il�luminació tal com marca el DB HE3, tot complint amb els mínims lumínics 

marcats en cada estança segons l’ús que se’n fa i a les zones de circulació segons 

diu el DB SU4 “Seguretat en front al risc causat per il�luminació inadequada”. 

 

La nova il�luminació permanent que es col�loca a les estances de l’edifici 

compleixen amb els nivells lumínics que es mostren a la següent taula: 

 

Taula 2.6.8.1 de nivells lumínics mínims 

Nivells lumínics 
ACTIVITAT (lux) NECESSÀRIS 

Zones de Pas 100 
Menjador/Bar 500 
Serveis 400 
Cuina 400 
Sala Polivalent 500 
Sales instal�lacions 200 

 

Pel que fa a les zones de pas es superaran els nivells mínims “d’Enllumenat normal a 

zones de circulació” de la taula 1.1 del DB SU4. 

 

 

     Font: HE3 CTE 

 

Per determinar la quantitat de lúmens necessaris per abastir una  determinada zona, 

utilitzem la següent fórmula 1lux= 1lumen/1m2, i s’escolleixen les làmpades i 

lluminàries de la potència adient que aportin el nivell d’il�luminació correcte i que a 

més a més compleixin amb el Valor d’Eficiència Energètica de la Instal�lació VEEI.  
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Es calculen els valors VEEI (W/m2) per cada 100 lux mitjançant l’expressió: 

 

Fórmula càlcul del VEEI segons HE3 Font: HE3 CTE 

 

P Potència de les làmpades (W) 

S Superfície il�luminada (m2) 

Em Il�luminació mitja mantinguda (lux) 

 

 

Font: HE3 CTE 

 

De la taula 2.1 del HE3 “valors límit eficiència energètica”, es prenen els valors VEEI 2 

“zones de representació”, Hosteleria i restauració VEEI límit<10, i sala d’actes, 

auditoris... VEEI límit<10, i a les zones comuns de no representació VEEI límit<4,5. 
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Per tant es col�loquen làmpades halògenes de baix consum i fluorescent d’alta 

eficiència energètica. Les làmpades són de la casa OSRAM model DULUX T 26 

W/827 PLUS i DULUX T 18 W/827 PLUS els quals aniran col�locats amb aplics de sostre 

o amb lluminàries downlight. Els fluorescents són casa OSRAM model DULUX T 5 HE 14 

W/865, DULUX T 5 HE 21 W/880. 

 

La il�luminació d’emergència ja ha quedat definida a l’apartat de Seguretat 

d’Incendis SI. 

 

L’edifici també disposarà d’un sistema de control i regulació:  

 

- Sistema d’encesa i apagat manual: 

Tota zona disposarà, al menys, d’un sistema d’encès i apagat manual, quan no es 

disposa d’un altre sistema de control, no acceptant sistemes d’encès i apagat en 

quadres elèctrics com a únic sistema de control. 

S’ha de comentar que al tractar-se d’un edifici de pública concurrència hi ha 

alguna zona que potser com no compleixi aquest punt. 

 

- Sistemes de d’encès de Detecció de presència o temporització: 

Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un control d’encès i d’apagat per un sistema 

de detecció de presència o sistema de temporització. S’instal�laran a les zones de 

pas de l’edifici. 

 

 

Tots el càlculs i justificacions de la il�luminació permanent de les diferents sales, 

estances i passos del projecte queden reflexades a la memòria tècnica 

d’electricitat i il�luminació dels annexes. 
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2.6.9. Parallamps  

 

Actualment l’edifici no disposa de cap instal�lació de protecció contra llamps, és 

per això que s’ha verificat la necessitat de la instal�lació d’un sistema de protecció 

contra llamps.  

 

El tipus d’instal�lació exigit és de nivell de protecció 3, i les característiques del 

sistema es troben a l’Annex SU B.  

 

El sistema de protecció consta d’un sistema extern, un d’intern i una pressa a terra. El 

sistema extern  format per dispositius i derivadors o conductors de baixada, 

aconseguint un volum protegit amb un parallamps amb dispositiu d’encebat de 8m 

d’alçada. I derivadors que conduiran la descàrrega des del captador fins la pressa 

a terra. 

El sistema intern està format per dispositius que redueixen els efectes elèctrics i 

magnètics de la descàrrega. 

 

Els càlculs estan justificats a la fitxa compliment de SU8, dels annexes. 

 

 

2.6.10. Antiintrusió 

Es mantindrà el sistema existent actualment. 

 

 

2.6.11. Telecomunicacions  

 

El projecte present no contempla modificar la instal�lació de telecomunicacions, així 

es mantindran els elements que actualment formen part de la instal�lació, com pot 

ser l’arribada de Televisió, telèfon, etc... 
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2.6.12. Evacuació de residus sòlids 

 

Segons indica la normativa DB HS2 “Recollida i evacuació de residus”, el nostre 

edifici no es troba dins l’àmbit d’aplicació del projecte, ja que es tracta d’un local 

comercial i el CTE l’enfoca a vivendes i edifici de vivendes. 

 

Tot i així, es reserva un espai a la zona de PSS nord, a una sala contigua a la sala on 

es troba el rebost i la zona d’emmagatzematge d’aliments. Aquest espai es situa a 

una zona propera a la sortida al passadís lateral est, per tal de facilitar la sortida i 

accés per aquesta zona a d’aquests residus sòlids, separant el paper i cartró, plàstic, 

vidre i matèria orgànica i altres; per contribuir al reciclatge dels residus produïts per 

l’edifici sobretot per l’ús de la cuina. 
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2.7. Actuacions de reforma  

 
 

2.7.1. Accessibilitat i Seguretat d’Utilització  

 

Per tal d’aconseguir un edifici amb un itinerari adaptat es seguiran els documents 

de Codi d’Accessibilitat i Seguretat d’Utilització DB SU. Per adequar l’edifici a 

aquesta normativa s’han de realitzar diverses actuacions: 

 

1. A l’entrada principal (oest) de l’edifici, es crearà una rampa adaptada a 

una banda de l’entrada que substitueixi els graons actuals, per tal de tenir un accés 

a l’edifici adaptat per a qualsevol persona. Aquesta rampa tindrà màxim un 8% de 

pendent, disposarà de baranes a ambdós costats i paviment antilliscant. 

 

2. A l’interior: Es vol aconseguir un itinerari interior adaptat, per això, a la zona 

on hi ha graons aïllats a la zona de pas de PB es realitzarà una rampa adequada 

per a persones amb mobilitat reduïda i persones amb cadira de rodes, complint 

totes les dimensions exigides a les normatives. La rampa tindrà un pendent inferior al 

8%, i una amplada superior a 1,20 m, també es compliran les dimensions mínimes 

més estrictes de passos i portes, etc... que marca el Codi d’Accessibilitat i el SU1.  

 

3. Ascensor: Es reservarà un espai per a la disposició d’un ascensor 

practicable o adaptat, segons es decideixi, que doni accés a PB i P1, millorant la 

comunicació vertical dins l’edifici. En aquest projecte no es creu que hi hagi 

necessitat de col�locar d’aquest ascensor, ja que només serviria a P1(les grades 

tampoc són accessibles), ja que la P2 està reservada per a instal�lacions i a PSS hi ha 

els banys (no adaptats). 

 

4. Adequació de les escales: En la mesura que sigui possible s’adequaran les 

escales existents a la normativa més exigents del Codi d’Accessibilitat i el SU1. Les 

úniques actuacions seran el canvi de paviment per a donar continuïtat a la trobada 

entre l’estesa i l’alçada, i la col�locació de baranes/passamans a ambdós costats 

de l’escala. No és possible modificar la longitud i alçada dels graons, ni el modificar 

el nombre de graons per tram ni es pot ampliar l’amplada dels trams. 
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5. Modificació de les portes (sud i oest) d’accés i de sortida (est) de la Sala. 

Aquestes envaeixen una zona de pas d’amplada inferior a 2,50 m, per això, les 

portes es col�locaran entrades a l’interior de la sala per tal que la seva obertura no 

obstrueixi el passadís. Complint la normativa SU2. 

 

 

2.7.2. Adequació dels banys 

 

1. Bany adaptat a Planta Baixa:  

Es crearà aquest servei higiènic adaptat a Planta Baixa seguint els 

requeriments normatius marcats pel Codi d’Accessibilitat. Aquest es construirà on 

actualment hi ha unes escales que no s’utilitzen i donen accés a P1 des de PB, és 

per això que s’haurà de construir un sostre nou en aquest bany. Aquest bany 

disposarà de lavabo i inodor adaptats. 

 

2. Ampliació dels banys de PSS 

El RD 2816/1982 “Reglamento general de policia de espectaculos públicos y 

actividades recreativas”, estableix el nombre de lavabos i inodors o urinaris mínims 

segons ocupació en edifici d’ús públic. Taula on es mostren el nombre de serveis 

higiènics mínim segons l’ocupació. 

 

Taula 2.7.2 Serveis higiènics per al públic: ús de pública concurrència 

 

Font: Guia edificis pública concurrència del COAC 
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Per a l’edifici del projecte s’estima una ocupació de 500 persones, així l’edifici 

disposarà com a mínim de 2 rentamans, 4 urinaris i 2 WC als serveis dels homes; i 2 

rentamans i 6 inodors als serveis de les dones. A més de comptar amb 1 servei 

adaptat (a PB). 

 

A la zona on actualment hi ha ambdós lavabos s’hi disposarà el bany d’homes, 

eliminant l’envà existents que separa els dos lavabos, i modificant la disposició dels 

WC degut a l’existència d’un pilar, tenint 2WC, 5 urinaris i 3 lavabos. A l’altra banda 

del pas, a la part oest s’hi crearà el bany de dones, primer s’adequarà l’espai 

eliminant tots els envans existents deixant un espai lliure per disposar-hi 6 WC 

separats amb panells prefabricats de melamina i 2 lavabos. En tots dos banys es 

modificaran els acabats dels sostres, parets i paviment. 

 

 

2.7.3. Millora de la funcionalitat de la Cuina i PSS nord 

 

Es modificarà la distribució de la PSS nord on hi ha la zona d’emmagatzematge 

d’aliments, rebost, cambra frigorífica, i el vestuari per als treballadors de la cuina. Es 

millorarà el funcionament de la cuina, ampliant l’accés del bar – cuina i l’accés 

cuina - PSS nord. 

 

Es millora el funcionament del conjunt de la cuina i PSS nord deixant lliure el passadís 

lateral est per tal tenir un accés de serveis. A la PSS nord hi trobem la zona 

d’emmagatzematge d’aliments, rebost, cambra frigorífica, i el vestuari per als 

treballadors de la cuina. 

 

Es canviarà la disposició del sistema d’extracció de fums que actualment surt per la 

façana principal, es farà passar per un conducte per tal que surti directament a 

coberta.  
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2.7.4. Millora del passadís lateral est 

 

Es deixarà aquest passadís lliure d’obstacles i obert a l’exterior; i es substituiran les 

escales existents per unes rampes per a facilitar l’entrada i sortida de persones i 

material tant a la sala com a la PSS nord; eliminant la sala que està situada a la part 

nord del carreró. 

 

Amb dues finalitats bàsiques: primera, de millorar la funcionalitat de la cuina, és a 

dir, que aquest carreró sigui una entrada per als aliments i productes provinents de 

l’exterior, arribant a PSS nord on hi ha la cambra frigorífica i el rebost 

(emmagatzematge) i una zona de preparació d’aliments des d’on es poden 

traslladar a la cuina (zona de cocció) i des de la cuina es poden servir al menjador; 

per a completar el cercle.  

I segona, la sortida d’emergència de la Sala condueix a les persones evacuades fins 

al C/Major, un lloc segur.  
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2.8. Equipament 

 

Bany Adaptat: 

1 inodor suspès de porcellana sanitària sense tanc de color blanc de la marca 

ROCA i sèrie ACCESS, amb un sistema de descàrrega empotrat de la marca GROHE 

sèrie SL RAPID, amb polsador de doble accionament d’acer inoxidable GROHE sèrie 

SKATE COSMOPOLITAN. Les barres de recolzament de WC són d’acer inoxidable, 

dues d’abatibles als costats de l’inodor i una a la part posterior. 1 lavabo és mural 

sense peu de porcellana sanitària de color blanc, de la marca ROCA sèrie ACCESS, 

aixeta monomando acabat cromat de la casa GROHE. 

 

Banys Homes i Dones: 

Homes: 2 inodors amb peu de porcellana sanitària amb tanc baix de color blanc de 

la marca ROCA i sèrie DAMA SENSO, amb polsador de doble accionament d’acer 

inoxidable incorporat. 3 lavabos d’encimera de porcellana sanitària de color blanc, 

de la marca ROCA sèrie BERNA, aixeta monomando acabat cromat de la casa 

GROHE. I 5 urinaris mural de porcellana sanitària de color blanc de la marca ROCA i 

sèrie MURAL. 

Dones: 6 inodors amb peu de porcellana sanitària amb tanc baix de color blanc de 

la marca ROCA i sèrie DAMA SENSO, amb polsador de doble accionament d’acer 

inoxidable incorporat. 2 lavabos d’encimera de porcellana sanitària de color blanc, 

de la marca ROCA sèrie BERNA, aixeta monomando acabat cromat de la casa 

GROHE. 
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3. CONCLUSIONS 

 

Al començar el projecte tenia molt clar el que volia aplicar i en quins elements 

aprofundir més per tal poder adquirir uns majors coneixements sobretot en allò que 

em semblava més interessant i que potser en un futur vulgui ampliar la formació en 

aquest sentit. 

  

Però un cop en plena execució del projecte, tot allò que vols aplicar i conèixer 

s’allunya del que s’ha d’acabar fent. L’explicació principal és que al ser una 

reforma o rehabilitació d’un edifici que ja està construït, limita la llibertat que permet 

tenir el projecte d’una obra nova. 

 

Això fa que la majoria de solucions adoptades siguin per quasi obligació, ja que no 

hi havia cap altra manera de realitzar aquella actuació, tot i sabent que no és la 

que s’escolliria si es tingués llibertat total en tots els àmbits. 

 

A la limitació constructiva també se li podria afegir la limitació moral d’intentar 

realitzar les actuacions el més sostenibles possible; fet que normalment comporta  un 

increment de la inversió econòmica inicial. Com a contraposició, es podria dir que 

no es tenia cap limitació econòmica, fet que augmenta el marge de llibertat. 

 

A aquesta restricció constructiva intrínseca a l’edifici actual, se li han de sumar totes 

les exigències dels documents bàsics del CTE, els quals estan molt enfocats a l’obra 

nova i a edificis d’habitatges. Així que adaptar un edifici d’uns 30 anys d’antiguitat a 

una normativa vigent és una feina complicada, ja que a més, aquesta normativa no 

està enfocada a les rehabilitacions o reformes i més encara si l’edifici no és 

d’habitatges sinó de pública concurrència com és el cas. 
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Per tant, després d’haver finalitzat el projecte, m’he adonat que probablement els 

projectes de reforma o rehabilitació tenen més factors que dificulten l’aplicació de 

les solucions constructives que es tenien en consideració en un principi.  

 

Es tracta, però, d’un fet que ajuda veure altres idees diferents de les que es volien 

aplicar, sempre debatent i comparant aquestes des de tots els punts de vista 

(mediambiental, econòmic, rapidesa d’execució...); i finalment tot aquest procés 

acaba enriquint no només el projecte sinó a l’autor d’aquest que descobreix i aprèn 

moltes coses que no sabia. Però també sap que tot això que ha après és només una 

petita part de tot el conjunt que envolta el sector de la construcció, ja que es tracta 

d’un sector molt especialitzat el qual té moltes partides i elements que fan 

impossible el coneixement de tots i cadascun d’aquestes. 
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