
 

 

 

Titulació 

   ENGINYERIA D’ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 

 

Alumne (nom i cognoms): 

   Martin Arasanz Gauchia 

 

Títol PFC: 

 

 Projecte d’implantació d’un edifici destinat a parc viari per 

 donar servei a un districte de Barcelona 

 

Directora del PFC: 

   Mª Goretti Torrella Corbera 

 

Convocatòria de lliurament del PFC:   

   Setembre de 2010 

 

Contingut d’aquest volum:           -MEMÒRIA- 

 

 

 

 

 

 



 

Projecte d’implantació d’un edifici 
destinat a parc viari per donar 
servei a un districte de Barcelona 

 

1 
 

ÍNDEX MEMÒRIA 

 

Índex ......................................................................................................... 1 

1. Objecte.............................................................................................. 8 

2. Situació actual................................................................................... 8 

3. Justificació.........................................................................................11 

4. Abast................................................................................................. 13 

5. Classificació de l’activitat.................................................................. 14 

6. Descripció de l’activitat..................................................................... 15 

7. Especificacions bàsiques................................................................. 17 

8. Procediment de treball..................................................................... 18 

9. Determinar els recursos d’espai...................................................... 19 

9.1. Serveis de neteja.........................................................................19 

9.2. Personal de neteja...................................................................... 20 

9.3. Vehicles de neteja.......................................................................21 

9.4. Superfícies.................................................................................. 22 

9.4.1. Superficies dels departaments......................................... 22 

9.4.2. Superficies d’aparcament de vehicles...............................23 

9.4.3. Superficies dels accessos de vehicles............................. 24 

9.4.4. Superfície total................................................................. 24 

10. Alternatives actuals........................................................................... 25 

10.1. Alternativa Entorns Camp del Barça....................................... 25 

10.2. Alternativa Colònia Castells.................................................... 26  

10.3. Valoració de les alternatives actuals....................................... 29 

10.4. Determinació dels criteris i els pesos...................................... 29 

10.5. Càlcul del valor mig ponderat ................................................. 31 

10.6. Anàlisi dels resultats................................................................ 31 

11. Descripció de la solució..................................................................... .36 

11.1. Planteig inicial......................................................................... 36 

11.2. Relacions de departaments a considerar................................ 36 

11.3. Distribució de la planta pel mètode convencional (SLP)......... 37 

11.3.1. Primera proposta......................................................... 42   

11.3.2. Segona proposta......................................................... 43 

11.3.3. Avaluació de la millor proposta.................................... 44 



 

Projecte d’implantació d’un edifici 
destinat a parc viari per donar 
servei a un districte de Barcelona 

 

2 
 

12. Característiques principals del parc.................................................. 54 

12.1. Ubicació del Parc de Neteja dins la parcel·la.......................... 54 

12.2. Alçada del Parc de neteja....................................................... 54 

12.3. Rampa d’accés....................................................................... 55 

12.4. Superfície mínima de plaça aparcament................................ 55 

12.5. Accessos per a vianants......................................................... 56 

12.6. Relació de superfícies............................................................. 56 

12.7. Serveis higiènics..................................................................... 56 

12.8. Obertures de llum natural....................................................... 57 

13. Instal·lacions de l’edifici.................................................................... 60  

13.1. Ventilació...............................................................................  60 

13.2. Clima.............................................................................. .......  62 

13.3. Il·luminació............................................................................  64 

13.4. Electricitat..............................................................................  67 

13.4.1. Escomesa................................................................... 68 

13.4.2. Centre de transformació elèctrica............................... 69 

13.4.3. Caixa general de protecció i mesura (CGPM)............ 70  

13.4.4. Disseny de la instal·lació............................................ 71  

13.4.4.1. Nombre de circuits ............................................. 71 

13.4.4.2. Quadres elèctrics................................................ 72 

13.4.4.3. Previsió de càrregues ........................................ 73 

13.4.4.4. Càlcul de  les línies elèctriques.......................... 74  

13.4.4.4.1. Secció per intensitat màxima admissible.. 75 

13.4.4.4.2. Secció per caiguda de tensió.................... 75 

13.4.4.5. Xarxa de terra..................................................... 78 

13.5. Gas........................................................................................ 79 

13.6. Aigua sanitària....................................................................... 80 

13.6.1. Aigua calenta sanitària............................................... 80 

13.7. Calefacció.............................................................................. 81 

13.8. Sanejament........................................................................... 81 

14. Maquinaria...................................................................................... 82 

14.1. Compactadora de brossa..................................................... 82 

14.2. Elevador hidràulic de vehicles..............................................82 

15. Mesures de protecció contra incendis............................................ 83 

15.1. Reglamentació..................................................................... 85 

15.2. Màxima superfície construïda dels sectors d’incendi........... 85 

15.3. Càlcul de l’ocupació............................................................. 86 



 

Projecte d’implantació d’un edifici 
destinat a parc viari per donar 
servei a un districte de Barcelona 

 

3 
 

15.3.1. Ocupació teòrica....................................................... 86 

15.3.2. Ocupació real............................................................ 86 

15.4. Nombre de sortides.............................................................. 87 

15.5. Materials............................................................................... 87 

15.6. Resistència al foc dels elements constructius...................... 87 

15.7. Alçada d’evacuació............................................................... 87 

15.8. Rampes, escales i portes..................................................... 88 

15.8.1. Rampes..................................................................... 88 

15.8.2. Escales..................................................................... 88 

15.8.3. Portes....................................................................... 89 

15.9. Recorreguts d’evacuació................................................... 89 

15.10. Senyalització...................................................................... 89 

15.11. Control de fum d’incendi.................................................... 90 

15.12. Instal·lacions de protecció contra incendis........................ 90 

15.12.1. Extintors....................................................................90 

15.12.2. Boques d’incendi equipades.................................... 90 

15.12.3. Sistema de detecció d’incendis................................ 91 

15.12.4. Enllumenat d’emergència......................................... 91 

15.12.5. Hidrants d’incendis................................................... 92 

 

16. Descripció constructiva de l’obra .................................................... 93 

16.1. Reglamentació.................................................................... 93 

16.2. Tasques prèvies.................................................................. 93 

16.3. Estudi geotècnic.................................................................. 94 

16.4. Tipus d’estructura................................................................ 94 

16.5. Fonaments........................................................................... 95 

16.6. Pilars.................................................................................... 98 

16.7. Murs de contenció de terres................................................ 99 

16.8. Solera................................................................................ 101 

16.9. Escales.............................................................................. 102 

16.10. Forjats................................................................................ 103 

16.10.1. Forjat altell................................................................... 104 

16.10.2. Forjat coberta.............................................................. 105 

16.11. Secció................................................................................ 106 

16.12. Previsió de càrregues de l’estructura................................. 106 

16.13. Tancaments exteriors......................................................... 107 

16.13.1. Coberta........................................................................ 108 

16.13.2. Porta industrial............................................................. 109 

 



 

Projecte d’implantació d’un edifici 
destinat a parc viari per donar 
servei a un districte de Barcelona 

 

4 
 

Índex figures 

 

Figura 1. Districtes ............................................................................................ 8 

Figura 2. Població per districtes......................................................................... 9 

Figura 3. Districte de les Corts.......................................................................... 10 

Figura 4. Entorns del camp del Barça............................................................... 26 

Figura 5. Foto Colònia Castells......................................................................... 26 

Figura 6. Colònia Castells. Proposta definitiva............................................... ... 27 

Figura 7. Solar Colònia Castells........................................................................ 27 

Figura 8. Vista aèria de la Colònia Castells...................................................... 28 

Figura 9. Formula del centre de masses........................................................... 33 

Figura 10. Representació del centre de masses.............................................. 34 

Figura 11. Diagrama de la primera proposta.................................................... 43 

Figura 12. Diagrama de la segona proposta..................................................... 43 

Figura 13. Representació de la superfície en blocs.......................................... 45 

Figura 14. Mètode de la col·locació dels blocs................................................. 46 

Figura 15. Solució del primera proposta en blocs............................................ 46 

Figura 16. Solució del segona proposta en blocs............................................ 47 

Figura 17. Layout de la primera proposta......................................................... 49 

Figura 18. Layout de la segona proposta......................................................... 50 

Figura 19. Solució de la  proposta final en blocs.............................................. 52 

Figura 53. Layout de la proposta final.............................................................. 53 

Figura 21. Ubicació del Parc dins la Parcel·la.................................................. 54 

Figura 22. Conductes de llum natural.............................................................. 58 

Figura 23. Esquema instal·lació de conductes de llum natural........................ 59 



 

Projecte d’implantació d’un edifici 
destinat a parc viari per donar 
servei a un districte de Barcelona 

 

5 
 

Figura 24. Esquema instal·lació de finestres laterals........................................ 59 

Figura 25. Model de làmpada industrial LED BE001........................................ 65 

Figura 26. Model de làmpada fluorescent LED T8........................................... 65 

Figura 27. Model de làmpada industrial LED BE001........................................ 66 

Figura 28. Model de focus industrial LED FJ009.............................................. 67 

Figura 29. Esquema de la instal·lació de baixa tensió d’un sol abonat............. 71 

Figura 30. Màxima caiguda de tensió............................................................... 77 

Figura 31. Edifici tipus “C” ................................................................................ 85 

Figura 32. Dades geomètriques de la sabata................................................... 96 

Figura 33. Detall de la planta de la sabata rígida............................................. 96 

Figura 34. Detall de la secció de la sabata i pilar............................................. 97 

Figura 35. Materials i coeficients de seguretat de la sabata............................. 97 

Figura 36. Cimentació amb ancoratges Peikko................................................ 98 

Figura 37. Sistema d’ancoratge de la casa Peikko........................................... 98 

Figura 38. Dades geomètriques del mur de contenció..................................... 99 

Figura 39. Esquema d’ancoratge del Mur prefabricat....................................  100 

Figura 40. Esquema del Mur prefabricat de contenció................................... 101 

Figura 41. Foto mur de contenció prefabricat................................................. 101 

Figura 42. Detall de les escales prefabricades............................................... 102 

Figura 43. Esquema secció de les escales.................................................... 103 

Figura 44. Forjat amb plaques alveolars........................................................ 104 

Figura 45. Safata d’acer marca Peikko.......................................................... 104 

Figura 46. Secció de la jàssera de l’altell....................................................... 105 

Figura 47. Secció de la jàssera de la coberta................................................ 105 

Figura 48. Secció general.............................................................................. 106 



 

Projecte d’implantació d’un edifici 
destinat a parc viari per donar 
servei a un districte de Barcelona 

 

6 
 

Figura 49. Detall de la coberta plana invertida............................................... 107 

Figura 50. Porta industrial tipus Sandwich marca Hörmann.......................... 108 

 

Índex de taules 

Taula 1. Densitat per districtes...................................................................... 10  

Taula 2. Serveis de neteja del districte de les Corts...................................... 20 

Taula 3. Personal de neteja........................................................................... 21 

Taula 4. Vehicles..........................................................................................  22 

Taula 5. Superficies departaments................................................................ 22 

Taula 6. Superficies d’aparcament................................................................ 23 

Taula 7. Valor tècnic ponderat....................................................................... 31 

Taula 8. Coordenades dels centres de masses............................................ 34 

Taula 9. Superficies dels departaments........................................................ 37 

Taula 10. Relacions d’importància................................................................ 38 

Taula 11. Nombre de desplaçaments entre departaments per dia............... 39 

Taula 12. Motius de les relacions................................................................. 40 

Taula 13. Relacions d’importància entre departaments............................... 41 

Taula 14. Quantificació de les relacions d’importància entre departaments.. 41 

Taula 15. Valor total per departament.......................................................... 42 

Taula 16. Superficies dels departaments en blocs....................................... 45 

Taula 17. Distàncies x relació de la primera proposta.................................. 48 

Taula 18. Distàncies x relació de la segona proposta.................................  48 

Taula 19. Distàncies x relació de la proposta final....................................... 52 

Taula 20. Dimensions mínimes d’aparcament............................................. 55 

Taula 21. Superficies finals dels departaments............................................ 56 



 

Projecte d’implantació d’un edifici 
destinat a parc viari per donar 
servei a un districte de Barcelona 

 

7 
 

Taula 22. Caudals d’aire mínims segons Decret 486/1997......................... 60 

Taula 23. Nivell d’iluminació mínima segons Decret 486/1997................... 64 

Taula 24. Quadres secundaris.................................................................... 73 

Taula 25. Circuits elèctrics ......................................................................... 73 

Taula 26. Ocupació teòrica......................................................................... 86 

Taula 27. Previsió de càrregues superficials............................................ 106  



 

Projecte d’implantació d’un edifici 
destinat a parc viari per donar 
servei a un districte de Barcelona 

 

8 
 

MEMÒRIA 

 

1. Objecte 

 

L’objecte del projecte és proposar una instal·lació per donar servei als equips de 

neteja d’un districte de la ciutat. 

 

2. Situació actual 

 

La ciutat de Barcelona està formada per 10 districtes de característiques molt 

diferenciades. L’objecte del nostre estudi és centrarà en el districte de Les Corts 

que correspon al districte nº 4. 

 

Al plànol següent veiem la distribució de cada un dels districtes. 

Figura 1. Districtes 
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Actualment el districte de les Corts és el menys poblat de la ciutat de Barcelona. 

La població és de 83.773 habitants. 

 

Actualment aquest districte disposa dels Parcs  de Neteja següents :  

 

• Parc de neteja del carrer Gran Capità 

• Parc de neteja del carrer Galileu 

 

El primer és de propietat de l’Ajuntament de Barcelona i està ubicat fora el 

districte de les Corts concretament al districte de Sant Gervasi. Per tant queda 

una mica allunyat del districte. 

 

El segon és de lloguer però és força petit i no permet cobrir les necessitats totals 

del serveis de neteja del districte. 

 

 Figura 2. Població per districtes 

 

El districte de les Corts és un barri que esta compost per zones molt denses i 

altres zones de molt poca població. La taula següent ens mostra el nombre de 

població respecte la superfície ocupada i obtenim la densitat (hab./km²). 

 

Districte   Codi   hab.  superfície km²   densitat  hab./km²  

 Ciutat Vella  1 106.804 4,49 23.787 
 Eixample  2 268.648 7,46 36.012 

 Sants - Montjuic  3 185.443 21,35 8.686 

 Les corts  4 83.773 6,08 13.778 
 Sarrià - Sant 5 146.019 20,90 6.987 
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Gervasi  

 Gracia  6 124.222 4,19 29.647 

 Horta - Guinardó  7 172.407 11,90 14.488 
 Nou Barris  8 170.035 8,00 21.254 

 Sant Andreu  9 148.329 6,53 22.715 

 Sant Marti  10 232.726 10,80 21.549 
Taula 1. Densitat per districtes 

El districte de les Corts és el districte en menys població i el tercer menys dens 

de la Ciutat de Barcelona. 

 

Amb aquestes característiques podem dir que la instal·lació d’un parc de neteja 

pot ser relativament fàcil respecte altres districtes més densos on és més 

complicat  trobar espais. 

 

 

Figura 3. Districte de les Corts 
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3. Justificació 

 

En els darrers anys i degut al increment de la neteja de la ciutat de Barcelona, 

s’ha fet palès la necessitat de disposar d’uns espais destinats a donar suport al 

servei de neteja. 

 

Aquests espais els anomenen Parc de Neteja i tenim dues opcions per aquests 

edificis : una és el lloguer i l’altra és la construcció essent aquests últims espais 

propietat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Depenen de la disponibilitat d’espais en cada districte, tindrem una o altra opció.  

 

Per tenir una idea més concreta un Parc de Neteja és una instal·lació on hi 

ubiquem els següents elements : 

 

• Espai d’aparcament dels vehicles del servei neteja : escombradores, 

vehicles auxiliars, vehicles de caixa oberta amb plataforma, fregadores, 

etc.. cada un d’aquest vehicles s’usa per els diferents serveis de neteja. 

• Els vestuaris pels operaris de neteja que estan formats per dutxes i els 

lavabos. 

• Sales de reunions, oficines, sales polivalents, etc.. 

• Petits magatzems. 

• Unitat de compactació de brossa. 

• Rentador de vehicles. 

 

Tots aquest elements son els indispensables per a poder formar un Parc de 

Neteja. La seva distribució i les superfícies dependrà en cada cas concret. 

 

L’experiència d’aquests últims anys ha demostrat que construir Parcs de Neteja 

té més avantatges que l’opció del lloguer. 

 

Les avantatges principals són : 

 

• No cal assumir el cost del lloguer. 

 

• Al ser espais cedits o construïts pel propi Ajuntament permet adaptar-los 

a les necessitats dels serveis de neteja. 
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• La construcció dels Parcs de neteja es sol fer en espais aprofitats d’altres 

obres i per tant el cost de l’estructura està inclòs dins l’obra general i 

només cal fer la disposició interior el que suposa un cost molt menor. 

 

• L’amortització del cost de les obres es pot fer en un termini raonable de 7 

o 8 anys que pel pressupost total de neteja no representa una despesa 

important (aprox. entre un 1% i 3% del total del pressupost).  

 

L’estratègia que ha seguit l’Ajuntament aquests últims anys ha estat la 

construcció de Parcs de Neteja. 
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4. Abast 

 

El projecte inclou : 

 

• Recerca dels espais on ubicar el Parc de neteja. 

 

• Descripció de la solució escollida.  

 

• Càlculs dels espais de cada un dels elements que composen un parc de 

neteja. 

 

• Estudi de valoració de les alternatives. 

 

• Justificació del compliment de les normatives més importants. 

 

• Descripció general dels aspectes constructius principals. 

 

• Càlculs i descripció general de les instal·lacions principals. 

 

• Pressupost de l’obra 

 

El projecte no inclou : 

 

• El càlcul dels recursos humans i maquinaria per a la neteja del distric te 

de les Corts. Els recursos s’obtenen dels serveis que actualment 

l’empresa Concessionària està fent al districte de les Corts. 

 

• Els càlculs de les instal·lacions complementaries com la xarxa de 

sanejament, la xarxa d’aigua calenta sanitària o la calefacció. 

 

• Els plànols de les instal·lacions complementaries. 

 

• Estudi econòmic d’amortització ja que al ser una instal·lació pagada 

integrament per diner públic no es contempla l’obtenció de beneficis 

econòmics. 

 

• La proposta de l’entorn pel que fa jardineria i paisatgisme. 
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5. Classificació de l’activitat. 

 

Per saber quina classificació té activitat que es desenvolupa cal anar a la Web 

del Institut Nacional d’Estadística (INE) i mitjançant el programa  informàtic  

Ayudacod obtenim la classificació del CNAE.  

 

Hem trobat dues activitats : 

 

L’activitat principal és la 8129 “Otras actividades de limpieza” que correspon a la 

neteja de les vies públiques.  

 

Com a activitat secundaria tenim la 3811 “Recogida de residus no peligrosos” 

activitat derivada de l’anterior i deguda a la recollida de les restes de neteja del 

carrer per la seva posterior compactació dins els Parc de Neteja i transport a un 

centre de tractament. 

 

Aquesta classifica està feta  a partir de la nova classificació de l’any 2009 feta 

per la Union Europea i dins el CNAE-2009.  
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6. Descripció de l’activitat. 

 

El Parc de neteja és una instal·lació composta com ja s’ha comentat anteriorment 

d’una zona d’aparcament de vehicles de neteja, un taller, zona d’oficines, 

vestuaris pels treballadors, zona pel rentat dels vehicles, magatzem i zona per 

ubicar la compactadora. 

 

Tot aquest conjunt d’elements permeten fer les activitats necessàries per donar 

suport al servei de neteja. 

 

El funcionament diari consisteix en que el conjunt de treballadors arriben al Parc 

es canvien als vestidors i es desplacen al punt de trobada on l’encarregat els hi 

assigna les tasques de neteja. Normalment els equips de neteja els formen les 

mateixes persones i cada equip de neteja té assignat un recorregut.  

 

Diàriament els encarregats recullen les incidències del dia anterior que arriben 

dels propis encarregats que han inspeccionat el carrer, a través dels tècnics de 

l’Ajuntament o del programa IRIS que recull les queixes del ciutadà. En funció 

d’aquestes queixes els encarregats de la neteja donen instruccions als equips 

perquè ho tinguin present durant el dia. 

  

Un cop muntats els equips i distribuïda les feines els equips surten al carrer. 

Alguns operaris van amb les màquines directament al inici del recorregut i altres 

són acompanyats pels encarregats amb cotxe. 

 

Els estris que son mobles van directament a la deixalleria on es llencen a una 

banyera que posteriorment es portarà a la corresponen planta de tractament.  

 

La brutícia que recullen els serveis de neteja es portarà al Parc per introduir-los 

dins la compactadora al final de la jornada 

 

Per tant com podem comprovar dins els Parcs de neteja hi ha molta activitat a 

principi i fi de la jornada tant d’entrada com de sortida de vehicles i persones.  

 

El servei que té més regularitat és el servei de taller que normalment està 

compost per tres o quatre persones i bàsicament fan feines bàsiques de 

manteniment de vehicles. 

 

A més els tècnics gestors responsables de la neteja també solen estar al Parc 

des on es dediquen a planificar els horaris, gestionar les incidències, atendre els 
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tècnics de l’Ajuntament, preparar els serveis pels dies de festa, gestionar el 

personal, etc.. 
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7. Especificacions bàsiques 

 

Les especificacions bàsiques del projecte són: 

 

• El Parc de Neteja de districte ha d’estar ubicat al districte de les Corts (4).  

• Aquest Parc de neteja donarà servei als equips destinats a la neteja del 

Districte del barri de les Corts. 

• El parc es farà soterrat per minimitzar l’impacta sobre l’entorn.  

• El parc de Neteja ha de tenir una compactadora de 25 m3 el que suposa 

un espai de 40 m2 mínim. 

• Ha de disposar d’un rentador de 50 m2 mínim. 

• Ha de tenir un espai de magatzem mínim de 50 m2. 

• El taller ha de ser mínim de 50 m2. 

• La superfície total mínima és de 1500 m2. 

• Ha de disposar de mínim un espai d’oficines de 50 m2. 

• La superfície mínima de vestuaris s’estima en 50 m2. 

• Ha de disposar de mínim un vestuari per homes i un altra per dones.  

• L’amplada de l’accés ha de ser mínim 4 m. 

• L’alçada dels accessos mínim de 5 m d’alçada. 

• Es fixa una pendent màxima del 15% per la rampa d’accés dels vehicles. 

• Les llums seran totes tipus LED excepte les llums d’emergència. 
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8. Procediment de treball 

 

El procediment habitual que segueix a l’hora de buscar espais per ubicar un Parc 

de Neteja és el següent : 

 

1.- Per una banda caldrà primer de tot definir el nombre de recursos necessaris 

(vehicles i persones) i amb aquesta informació determinar l’espai físic per ubicar 

aquests recursos. Aquesta situació és la ideal o teòrica.  

 

2.- . El segon pas i paral·lelament a l’anterior és informar-se de les obres que hi 

ha previst executar en el districte i veure si en alguna d’elles s’hi pot ubicar el 

Parc de neteja. En aquest moment és quan es determina l’espai disponible. 

Situació real. 

 

3.- El pas següent és obtenir a partir de les necessitats teòriques del pas 1 i 

l’espai disponible del pas 2, una proposta o primera solució sense entrar en 

detalls. 

 

4.- Comprovar que aquesta solució compleixi els requisits marcats a les 

especificacions bàsiques. 

 

5.- Verificar que compleixi la normativa actual (incendis, OME, etc..) 

 

6.- Definir la solució a un nivell de detall.  
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9. Determinar l’espai 

 

Per a determinar l’espai que necessitarem pel parc de neteja, caldrà saber 

primer el nombre de persones i vehicles que tenim. Els serveis de neteja del 

districte de les Corts són :  

 

9.1. Serveis de neteja  

 

Habitualment els serveis de neteja es programen en forma de calendari 

acompanyats dels plànols dels recorreguts. El calendari corresponen al districte 

de les Corts és : 

 
Torn Servei Codi DLL DT DC DJ DV DS DG 

Mati Escombrada mixta D3 1 1 1 1 1 1 1 

Mati Escombrada mixta D4 2 2 2 2 2 2  

Mati Escombrada 
mecànica voreres C2 2 2 2 2 2 2 2 

Mati Escombrada manual A1A1 11 11 11 11 11 11  

Mati Escombrada manual A1B1 2 2 2 2 2 2  

Mati Escombrada manual A2  2 2 2 2 2 2  

Mati Manteniment 
ubicacions 4MU1CB01AM 3 3 3 3 3 3 3 

Mati Parcs WA1  3 3 3 3 3 5 5 

Mati Papereres R01 2 2 2 2 2 2 1 

Mati fregat mecànic Z1 1 1 1 1 1 1  

Mati Ubicacions N1 1 1 1 1 1 1  

Mati Voreres Q1 2 2 2 2 2 2  

Mati Manteniment 
ubicacions MT1        7 

Total 
Mati   32 32 32 32 32 34 19 

Tarda Escombrada manual A1A1 3 3 3 3 3 3 3 

Tarda Manteniment 
ubicacions 4MU1CB01AT 3 3 3 3 3 3 3 

Tarda Manteniment 
ubicacions 4MT1H705BT 8 8 8 8 8 8  

Tarda Papereres 4R01B202AT 3 3 3 3 3 3 3 

Tarda Neteja parcs (Zona) 4OWA1B101AT 1 1 1 1 1 1 1 

Total 
Tarda   18 18 18 18 18 18 10 

Nit Escombrada 
mecànica calçades 4BB1D401BN 1 1 1 1 1 1  

Nit Baldeix mixt 4BJ3E833FN 4 4 4 4 4 4  

Nit Manteniment 
ubicacions 4MU1CB04AN 4 4 4 4 4 4 4 

Nit Manteniment 
ubicacions 4MU2Z506AN 5 5 5 5 5 5 5 
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Total Nit   14 14 14 14 14 14 9 

Total    64 64 64 64 64 66 38 

Taula 2. Serveis de neteja del districte de les Corts 

 
No és l’objectiu del projecte fer una descripció detallada dels diferents serveis de 

neteja existents a la Ciutat de Barcelona, però només comentar que depenen del 

servei que es tracti pot estar composat per diferents combinacions operaris- 

vehicle. 

 

La taula ens indica que els dies laborables tenim una mitja de 65 serveis i un 

màxim de 66 serveis. 

 

 

9.2. Personal de neteja  

 

A la taula següent veiem quin és el personal per torn que necessitem per cobrir 

els serveis de neteja anteriors : 

 

Torn Servei Per/equip DLL DT DC DJ DV DS DG 

Mati Escombrada mixta 3 3 3 3 3 3 3 3 

Mati Escombrada mixta 4 8 8 8 8 8 8  

Mati Escombrada mecànica voreres 2 4 4 4 4 4 4 4 

Mati Escombrada manual 1 11 11 11 11 11 11  

Mati Escombrada manual 1 2 2 2 2 2 2  

Mati Escombrada manual 2 4 4 4 4 4 4  

Mati Manteniment ubicacions 1 3 3 3 3 3 3 3 

Mati Parcs 1 3 3 3 3 3 5 5 

Mati Papereres 1 2 2 2 2 2 2 1 

Mati fregat mecànic 1 1 1 1 1 1 1  

Mati Ubicacions 1 1 1 1 1 1 1  

Mati Voreres 1 2 2 2 2 2 2  

Mati Manteniment ubicacions 1       7 

Total Mati   44 44 44 44 44 46 23 

Tarda Escombrada manual 1 3 3 3 3 3 3 3 

Tarda Manteniment ubicacions 1 3 3 3 3 3 3 3 

Tarda Manteniment ubicacions 1 8 8 8 8 8 8  

Tarda Papereres 1 3 3 3 3 3 3 3 

Tarda Neteja parcs (Zona) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total Tarda   18 18 18 18 18 18 10 

Nit Escombrada mecànica 
calçades 1 1 1 1 1 1 1  

Nit Baldeix mixt 3 12 12 12 12 12 12  
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Nit Manteniment ubicacions 1 4 4 4 4 4 4 4 

Nit Manteniment ubicacions 2 10 10 10 10 10 10 10 

Total Nit   27 27 27 27 27 27 14 

Total   89 89 89 89 89 91 47 

Taula 3. Personal de neteja 

 
De mitjana, el personal necessari dia laborable és de 90 persones amb un 

màxim de 91 el dissabte. 

 

 

9.3. Vehicles de neteja  

 

A la taula següent veurem quin és el nombre de vehicles per torn que 

necessitem per cobrir els servei de neteja : 

 

Torn Servei Vehicle Llarg Amp. Alt Veh 

/equip DLL DT DC DJ DV DS DG 

Mati Escombrada 
mixta Escombradora  4,83 2 2,5 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mati Escombrada 

mixta Escombradora  4,83 2 2,5 1 2 2 2 2 2 2  

Mati 
Escombrada 

mecànica 
voreres 

Escombradora  4,83 2 2,5 1 2 2 2 2 2 2 2 

Mati Escombrada 
manual Carretó de neteja 1 0,69 1,2 1 11 11 11 11 11 11  

Mati Escombrada 
manual 

Vehicle Auxiliar 
de neteja 3,5 1,5 2 1 2 2 2 2 2 2  

Mati Escombrada 

manual 

vehicle caixa 
oberta de 5 a 10 

m3 amb 
plataforma 

5,9 2,1 1,8 1 2 2 2 2 2 2  

Mati Manteniment 
ubicacions 

vehicle caixa 
oberta de 5 a 10 

m3 amb 

plataforma 

5,9 2,1 1,8 1 3 3 3 3 3 3 3 

Mati Parcs 
Vehicle caixa 

hermètica f ins a 
5 m3 

5 1,85 2,7 1 3 3 3 3 3 5 5 

Mati Papereres 
Caixa oberta + 

grua + 

plataforma 
5,9 2,1 1,8 1 2 2 2 2 2 2 1 

Mati fregat 

mecànic 
Fregadora de 

voreres (Cmar) 5,5 1,34 2,42 1 1 1 1 1 1 1  

Mati Ubicacions 
furgó 

hidronetejador 
(niva) 

4,427 1,75 2,24 1 1 1 1 1 1 1  

Mati Voreres 
furgó 

hidronetejador 

(niva) 
4,427 1,75 2,24 1 2 2 2 2 2 2  

Mati Manteniment 
ubicacions Picking - - -         

Total 
Mati       32 32 32 32 32 34 12 

Tarda Escombrada 
manual Carretó de neteja 1 0,69 1,2 1 3 3 3 3 3 3 3 

Tarda Manteniment 

ubicacions 

vehicle caixa 
oberta de 5 a 10 

m3 amb 

5,9 2,1 1,8 1 3 3 3 3 3 3 3 
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plataforma 

Tarda Manteniment 
ubicacions 

vehicle caixa 
oberta de 5 a 10 

m3 amb 

plataforma 

5,9 2,1 1,8 1 8 8 8 8 8 8  

Tarda Papereres Vehicle Auxiliar 

de recollida 3,5 1,5 2 1 3 3 3 3 3 3 3 

Tarda Neteja parcs 
(Zona) 

Vehicle Auxiliar 
de recollida 3,5 1,5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total 
Tarda       18 18 18 18 18 18 10 

Nit 
Escombrada 

mecànica 

calçades 
Escombradora 4,83 2 2,5 1 1 1 1 1 1 1  

Nit Baldeix mixt 
vehicle de reg 
amb cisterna 

superior a 15 m3. 
7,5 2,4 3,5 1 4 4 4 4 4 4  

Nit Manteniment 

ubicacions 

vehicle caixa 
oberta de 5 a 10 

m3 amb 
plataforma 

5,9 2,1 1,8 1 4 4 4 4 4 4 4 

Nit Manteniment 
ubicacions 

Recol·lector 
compactadora 

carrega posterior 

a 16 m3 

8 2,55 3,77 1 5 5 5 5 5 5 5 

Total 

Nit       14 14 14 14 14 14 9 

Total       64 64 64 64 64 66 31 

Taula 4. Vehicles 

 
Obtenim una mitjana de 65 vehicles per dia laborable amb un màxim de 66 

vehicles. 

 

 

9.4. Superfícies  

 

9.4.1. Superfícies dels departaments 

 

La primera aproximació a les superfícies les obtenim de forma més a menys 

intuïtiva guiats per experiències en la construcció d’altres parcs de neteja. Per 

cada un dels elements que composen el parc definim els següents departaments 

amb les seves superfícies : 

 

Rentador 50 m
2
 

Compactadora 40 m2 

Magatzem 100 m2 
Taller 150 m2 

Vestuari d’homes 50 m2. 
Vestuari de dones 50 m2. 

Oficines 100 m2. 
Accessos oficines 30 m2 

Total superfície departaments 570 m2 
Taula 5. Superfícies dels departaments 
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9.4.2. Superfícies d’aparcament de vehicles 

 

La superfície corresponen als vehicles és la que ens determinarà en gran part la 

superfície total del parc i és per això que n’explico el procés de càlcul que s’ha 

seguit.  

 

La superfície de les places d’aparcament de vehicles s’ha calculat per 66 

vehicles que corresponen al dia de més demanda de la setmana. 

 

L’article 297 de la Secció 4a (disposicions sobre estacionaments i aparcaments) 

del capítol tercer (Regim d’usos) de la normativa Urbanística Metropolitana 

estableix unes dimensions mínimes per plaça d’aparcament de 5,4 de longitud i 

2,4 m d’amplada que correspon a una superfície de 13 m2. 

 

Per altra banda l’ordenança d’aparcaments de l’Ajuntament de Barcelona no 

especifiqui res referent a superfícies de les places d’estacionament. 

 

A partir de les dimensions dels vehicles que disposem, la superfície mínima de la 

plaça d’estacionament que fixa la normativa i el nombre de cada tipus de vehicle 

hem obtingut una superfície aproximada total.  

 

Tipus de vehicle Llargària 
(m) 

Amplada 
(m) 

Superfície 
exclusiva 

del 
vehicle 

(m2
) 

Superfície 
plaça 

(m2
) 

(A) 

Nº de 
vehicles  

 
(B) 

Superfície 

total (m2
) 

 
(A * B) 

Escombradora 4,83 2 9,7 13 6 78 

Carretó de neteja (*) 1 0,69 0,7 13 2 26 

Vehicle auxiliar  3,5 1,5 5,3 13 6 78 

vehicle caixa oberta de 5 a 
10 m3 amb plataforma 

5,9 2,1 12,4 13 20 260 

Vehicle caixa hermètica fins 
a 5 m3 

5 1,85 9,3 13 5 65 

Caixa oberta + grua + 
plataforma 

5,9 2,1 12,4 13 2 26 

Fregadora de voreres (Cmar) 5,45 1,34 7,3 13 1 13 

furgó hidronetejador (NIVA)  4,43 1,75 7,8 13 3 39 

vehicle de reg amb cisterna 
superior a 15 m3. 

8,83 2,5 22,1 27 (**) 4 108 

Recol·lector compactadora 
carrega posterior a 16 m3 

8 2,55 20,4 27 (**) 5 135 

     66 828 
Taula 6. Superfícies d’aparcament 

 
(*) El carretó de neteja és un vehicle petit i per estacionar les 14 unitats he 

assignat dues places de 13 m2 cada una. 
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(**) Es considera una dimensió de plaça d’aparcament (9x3) corresponen a un 

vehicle industrial pesat segons classificació de les NN.UU. del PGOUM (art. 

7.5.10) de l’Ajuntament de Madrid. 

 

La superfície obtinguda de la suma dels vehicles és de 828 m2. 

 

 

9.4.3. Superfícies dels accessos de vehicles 

 

Els accessos són aquells espais que cal deixar lliures per permetre la circulació 

de persones i vehicles dins el parc i que no pertanyen a cap departament. 

 

Com no sabem quina ordenació tindrà el parc de neteja s’ha considerat una 

primera aproximació de 600 m2 corresponents a passadissos i accessos del parc.  

 

 

9.4.4. Superfície total 

 

La superfície total del parc de neteja aproximada serà : 

 

Sup. total = Sup. departaments + Sup. estacionament vehicles + Sup. accessos   

 

Sup. total = 570 m
2 
+ 828 m

2 
+ 600 m

2
= 1998 m

2
 

 

Normalment la nomenclatura habitual considera un increment entre el 15 i el 20 

% de total de la superfície de la nau que s’usa per accessos de vehicles i 

personal. Nosaltres atenent les característiques de funcionament del parc de 

neteja on hi haurà vehicles industrials de gran tonatge i caldrà fer maniobres per 

la descàrrega de la brossa de la compactadora hem fixat un increment del 30 %.  
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10. Alternatives actuals 

 

En el nostre cas quan parlem d’alternatives ens referim als diferents espais que 

hi ha possibilitats per ubicar un Parc de Neteja. Aquests espais sempre han 

d’anar lligats a obres que estiguin fent o estigui previst.  

 

Normalment l’experiència ens mostra que des del moment que es detecta la 

possibilitat de fer un Parc de Neteja fins que es fa, poden passar en molts cassos 

2 o 3 anys. 

 

La estratègia a seguir és intentar tenir informació de les obres que es faran i 

incloure el Parc de Neteja en algun espai secundari que quedi sense ús. 

 

S’han localitzat dues possibilitats en el districte de les Corts : 

 

• Projecte remodelació dels entorns del Camp del Barça (opció A). 

• Projecte remodelació de la  “Colònia Castells” (opció B). 

 

 

10.1. Alternativa entorns camp del Barça (opció A) 

 

Aquesta alternativa es presenta en el plànol següent on veiem la zona marcada 

de blau que indica les àrees que estan afectades per la possible remodelació 

dels entorns del camp del Barça. La possible ubicació del Parc de Neteja estarà 

subjecta a les negociacions que es puguin donar entre l’Ajuntament i el Barça en 

el moment de pactar tota la remodelació. 

 

Veiem al plànol que disposem d’un espai amplíssim i per tant cobreix 

perfectament els 1998 m2 que necessitem per fer el Parc. 

 

Com l’espai que disposem és molt ampla es contempla l’opció de construir un 

edifici industrial clàssic. 
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 Figura 4. Entorns camp del barça 

 

10.2. Alternativa Colònia Castells (opció B). 

 

La Colònia Castells és un espai format per un conjunt de cases baixes i carrers 

estrets que donava allotjament als treballadors que venien a treballar a l’empresa 

de vernissos Castells a finals del segle XIX. 

 

Actualment aquest espai està molt degradat primer per una manca de reformes 

dels habitatges i d’altra banda perquè algunes cases han estat abandonades o 

“okupades”.   Amb la nova proposta de remodelació contempla la possibilitat de 

cedir vivendes noves als propietaris a la mateixa zona i la resta d’espai que 

queda s’hi farà algun equipament i part quedarà com a zona verda. 

 

  
Figura 5. Foto Colònia Castells 
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En el plànol següent mostra quina serà la situació definitiva un cop realitzada la 

remodelació.  

 

 
Figura 6 : Projecte definitiu Colònia Castells 

 
Figura 7. Solar Colònia Castells 
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Figura 8. Vista aèria de la Colònia Castells 

  

L’espai delimitat entre el carrer Barnola, Taquígraf Serra, Equador i Numància és 

un espai qualificat com a zona 6b d’una superfície de 8.207 m2. La qualificació 

6b segons article 202 de les Normes Urbanístiques correspon a “sòls destinats a 

parcs i jardins urbans que per exigència de la qualitat de l’ordenació es preveuen 

al servei del municipi”.  

L’article 202 també diferencia els parcs urbans dels jardins urbans, aquests 

últims de menor superfície (inferior a 12.000 m2). El nostre cas és un jardí urbà. 

 

L’article 203 de les Normes Urbanístiques defineix els usos permesos i cal que 

estiguin aprovats en un pla especial sempre tenim present les condiciones 

següents : 

 

• Les edificacions no han de ultrapassar el 5% de la superfície del Parc. 

• L’alçada màxima de les instal·lacions serà de 10 m.  

 

En el moment actual no tenim constància segons informacions de l’empresa 

Remodelacions Urbanes, SA (REURSA) empresa depenen de l’ Institut Català 

del Sòl (Incasol) concessionària del projecte Colònia Castells, aquest espai no hi 

ha previst cap construcció. La concessió d’aquest espai pertany a l’empresa 
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pública BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA S.A. (BAGURSA) titularitat de 

l’Ajuntament de Barcelona que és qui decidirà l’ús final. 

 

L’espai de 8.207 m
2 
disponibles és suficient per incloure l’espai de 1998 m

2 
que 

ha de tenir el Parc de Neteja. Per tant aquesta opció és perfectament viable. Pel 

que fa al temps que es disposa d’uns quatre anys és suficient per iniciar les 

possibles negociacions des del departament de neteja amb l’empresa 

BAGURSA. 

 

Superfície disponible = 8.207 m2 > Superfície prevista pel Parc = 1998 m2 

 

Per aquesta opció a diferència de l’anterior, es proposa la construcció d’un edifici 

soterrat degut a la proximitat dels veïns. 

 

 

10.3. Valoració de les alternatives actuals 

 

Per saber quina dels dos opcions de projecte s’escollirà aplicarem el mètode de 

valor tècnic ponderat. Aquest mètode multicriteri ens permetrà escollir la millor 

opció.  Passos a seguir : 

 

• Definir els criteris i subcriteris d’avaluació a considerar. 

• Ponderar cada criteri assignant un pes. (gi). 

• Qualificar cada criteri (pi). 

• Calcular la ponderació relativa (pi x gi)  

• Sumar totes les qualificacions ponderades per a cada objecte i dividir la 

suma per el sumatori de pesos i la màxima qualificació. Amb aquesta 

operació es determina el valor tècnic ponderat (VTP). 

 

  ∑pi x gi 

 VTP  =--------------- 

                    Pmax x ∑gi 

 

El projecte millor qualificat és el que s’obté del major valor tècnic ponderat.  

 

 

10.4. Determinació dels criteris i els pesos 

 

Per valorar quina de les dues alternatives ens presenta més avantatges s’han 

definit 5 criteris d’avaluació : 
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• Facilitat de la implantació del projecte. 

 

• Normativa y legislació. 

• Viabilitat emplaçament en funció del tipus de projecte.  

• Interessos econòmics. 

 

El pes assignat a aquests criteri és de 5 sobre 10. Es considera un criteri 

important perquè la seva incorrecta definició pot portar al fracàs del projecte. 

 

 

• Impacte mediambiental de la instal·lació. 

 

• Impacte visual. 

• Distància als veïns. 

 

El pes assignat a aquest criteri es de 2 sobre 10. Es un pes baix degut a que es 

creu que aquestes instal·lacions han d’existir malgrat l’oposició del veïns i hi ha 

varis mecanismes per aconseguir-ho.  

 

• Nivell de servei. 

 

• Centralitat. 

• Població servida. 

 

El pes assignat a aquests criteri es de 8 sobre 10. Es el criteri amb més pes 

perquè la proximitat a la instal·lació a les zones més poblades disminueix els 

recorreguts de desplaçament. Això minimitza la despesa en energia i augmenta 

considerablement els rendiments dels equips. 

 

• Valoració econòmica. 

 

• Amortització. 

• Pressupost. 

 

El pes assignat a aquests criteri es de 4 sobre 10. Es considera un criteri 

important perquè un pressupost ajustat juntament amb l’amortització ens permet 

un estalvi a mig termini del lloguer de la instal·lació.  

 

•  Valoració de l’ innovació. 
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• Grau d’innovació. 

 

El pes assignat ha estat de 6. És un pes bastant alt degut a que la innovació 

referent al disseny d’aquests tipus d’instal·lacions en els darrers anys a permès 

millorar l’efectivitat global de la neteja a la ciutat.  

 

 

10.5. Càlcul del valor mig ponderat 

 

Criteris d’avaluació Pes (gi) 

Alternativa 
entorns camp del 

Barça (A) 

Colònia 
Castells (B) 

Valor 
(pi) 

Pi x Gi 
Valor 
(pi) 

Pi x 
Gi 

Facilitat de la implantació del 
projecte 

5 4 20 8 40 

Impacte mediambiental de la 
instal·lació 

2 7 14 5 10 

Nivell de servei 8 6 48 8 64 

Valoració econòmica 4 8 32 2 8 

Valoració de l’ innovació 6 4 24 8 48 

Suma (Pi x gi) ∑gi = 25 138 170 

VTP  0,69 0,85 

Taula 7. Valor tècnic ponderat 

 

A la vista dels resultats obtinguts es pot concloure que la millor alternativa és 

l’opció B (Colònia Castells). 

 

 

10.6. Anàlisi dels resultats 

 

• Facilitat de la implantació del projecte. 

 

El projecte A és relativament més fàcil pel que fa al tipus d’instal·lació que el B 

perquè al estar en una zona aïllada és més fàcil l’execució de les obres. 

 

La diferència d’interessos pot ser un aturador definitiu pel que fa a l’aprovació del 

projecte A. A priori i des de la percepció que he rebut, crec que el projecte A té 

un grau de facilitat més baix que el B perquè la seva aprovació depèn d’una 
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remodelació global de tot l’entorn i per tant amb possibles conflictes d’interessos 

entre l’Ajuntament i el Futbol club Barcelona. A diferencia el cas B la decisió de 

la construcció depèn exclusivament de l’Ajuntament de Barcelona i per tant no hi 

ha conflicte d’interessos. 

 

La valoració global d’aquest criteri és més alta en el cas B. 

 

• Impacte mediambiental de la instal·lació. 

 

Aquest criteri engloba dos subcriteris : Impacte visual i distància als veïns. 

 

El cas A l’impacta visual és més gran al ser una instal·lació vista tipus nau 

industrial malgrat la distancia del veïns és superior. La instal·lació B al estar 

soterrada podem dir que l’impacta es pràcticament nul malgrat la proximitat dels 

veïns. 

  

Es per això que la puntuació del cas A és més alta perquè el seu impacte sobre 

la població és més alt. 

 

 

• Nivell de servei 

 

En el cas B el nivell de servei és més gran perquè al estar la instal·lació més 

cèntrica respecte l’A el nivell de servei és més alt.  

 

En els desplaçaments dels equips des del Parc de Neteja fins als inicis i finals 

dels recorreguts de neteja es consumeix una gra part del temps del personal i 

energia dels vehicles. Això fa que aquest factor sigui el més important de tots 

amb un per de 8 sobre 10. 

 

He intentat demostrar d’una manera numèrica que l’opció B és molt millor que 

l’opció A. La manera més senzilla que he trobat és usar la formula del càlcul del 

centre de masses amb la diferència que en comptes de considerar kg de massa 

de cada partícula considero el nombre d’habitants.  

 

El càlcul de les coordenades del centre de masses ens permetrà ubicar en el 

plànol i veure la proximitat de cada una de les opcions respecte el centre de 

masses calculat. 
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A partir de la informació que disposo de l’Ajuntament, he trobat que els districtes 

estan dividit en seccions. Cada secció té un nombre determinat de població que 

es conegut.  

 

Per tant el càlcul del centre de masses del districte de les Corts es pot obtenir 

com : 

 
Figura 9. Fórmula del centre de masses 

 

Per la coordenada Y faríem el mateix càlcul i obtindrem les coordenades del 

centre masses (Xcm, Ycm). 

 

Lògicament aquest càlcul considera que la població dins la secció es manté 

homogènia malgrat no sigui exactament així és una aproximació per simplificar el 

càlcul. 

 

Els valors obtinguts de població i coordenades de cada secció ha estat : 

 

Seccions Població X Y Seccions Població X Y 
4001 1262 3303 1024 4029 2747 2331 1166 

4002 1795 3093 992 4030 1750 2436 955 

4003 1067 3208 929 4031 1443 2578 887 
4004 1034 3135 856 4032 1597 2646 740 

4005 1273 2988 772 4033 1182 2568 703 

4006 1192 2788 687 4034 1526 2415 735 
4007 1202 2888 798 4035 1451 2478 609 

4008 1135 2851 866 4036 1697 2221 630 

4009 1454 2783 934 4037 2153 2258 430 
4010 887 2730 1034 4038 1285 2111 299 

4011 1709 2893 1108 4039 1210 1979 441 

4012 1479 3035 1150 4040 1530 1969 205 
4013 1315 3103 1297 4041 1373 1838 225 

4014 956 3245 1328 4042 1738 1843 94,6 

4015 1963 3193 1165 4043 1693 1386 451 
4016 1162 3366 1150 4044 1672 1439 210 

4017 1226 3413 1323 4045 1409 1234 168 

4018 1475 3529 1512 4046 2519 1092 278 
4019 1319 3518 1738 4047 1721 740 640 

4020 1348 3392 1549 4048 2925 2179 877 

4021 1304 3240 1612 4049 1105 1733 856 
4022 1600 2967 1491 4050 2009 2226 1575 
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4023 1067 2772 1675 4051 1656 2053 1664 
4024 1027 2436 1670 4052 2145 1885 1486 

4025 1189 2730 1334 4053 1437 1711 1381 

4026 1310 2720 1144 4054 1094 619 1055 
4027 1214 2578 1370 4055 1650 1344 1822 

4028 1337 2457 1276 4056 1755 436 2116 
Taula 8. Coordenades dels centres de masses 

 

 

Aplicant la formula del centre de masses obtenim el centre de masses : 

 

(XCM ; YCM) = (2363 ; 995)  m. 
 
 

Si representem el centre de masses sobre el plànol i les coordenades d’ubicació 

de les dues opcions dels Parc de neteja tenim : 

 

 

Figura 10. Representació dels centres de masses. 
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Observant el plànol no veiem que l’opció B millori substancialment l’opció A. Per 

veure la diferència hem calculat les distancies respecte al centre de masses de 

cada una de les opcions i hem obtingut : 

 

Distancia entre Opció A i Centre de masses : 1172 m 

Distancia entre Opció B i Centre de masses : 1020 m 

 

Obtenim una millora de 152 m (1172-1020) que en principi no sembla massa 

important. 

 

Ara si calculem cada una de les distancies dels inicis dels parcs de neteja (Opció 

A i B) respecte els orígens de cada un dels recorreguts i les sumen llavors si que 

tindrem una millora important. El resultat d’aquest càlcul ha estat : 

Opció A : 61.043 m 

Opció B : 47.720 m. 

Això vol dir que l’opció B millora les distancies respecte l’opció A en 13.323 

m/dia. Si multipliquem per 4,33 setmanes /mes per 12 mesos any obtenim les 52 

setmanes/any .  

 

Cada setmana tenim 6 dies laborables de servei complet  

 

6 dies/setmana x 52 setmanes/any = 312 dies laborals de feina a l’any  

 

L’estalvia en km dels dies laborables és de : 

 

312 * 13.323 =      4.156.776   m any = 4156 km/any 

 

I el diumenge tenim un 25% del servei habitual llavors : 

 

53 diumenges x * 13.323 * 0.25 = 176.530 m = 176 km/any. 

 

En total tenim un estalvi de : 4156 + 176 = 4.333 km/any. 
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11. Descripció de la solució 

 

 

11.1. Planteig inicial. 

 

Inicialment partíem d’un espai de 8.207 m2 disponible de zona verda que segons 

s’havia comentat es podien usar per la construcció sempre i quan hi hagués un 

pla especial que ho permetés.  

 

Per altra banda l’espai que necessitàvem per ubicar el parc de neteja era de 

1998 m
2
.  

L’experiència demostra que sempre al inici i durant l’execució d’un projecte 

sempre hi ha queixes de veïns i moltes vegades aquestes queixes poden fer 

fracassar el projecte. És per aquest motiu que es proposa fel el parc soterrat de 

forma que assegurem un impacte visual baix. 

 

Un cop decidit això, pràcticament ja podem pensar en la distribució de la planta o 

layout que vulguem. 

 

 

11.2. Relació de departaments a considerar 

 

Anteriorment havíem descrit els principals departaments del parc de neteja amb 

les superfícies de cada una d’elles. 

 

Un cop entrat més en detall incorporem alguns canvis respecte al que ja teníem. 

 

• S’observa que manca un espai on es pugui reunir els operaris i els 

encarregats en el moment dels canvis de torn. Normalment al inici del 

torn cal repartir la feina i comentar les incidències més importants del torn 

anterior.  

 

• També es separa les oficines dels encarregats de les oficines generals 

d’administració ja que aquestes últims han d’estar prop de l’entrada de 

personal i vehicles per garantir els controls. 

 

• S’afegeix una sala de reunió de treballadors. 

 

• S’afegeix una nova sala destinada a menjador.  
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• En el càlcul inicial s’havia considerat una superfície aproximada de 828 

m2 que correspon a 45 places de 13 m2 cada plaça corresponents a 

vehicles petits  i 9 places de 27 m2 de vehicles grans. Ara separem les 

superfícies en dos grups depenen si són vehicle petits o grans. 

 

El resultat final dels departaments amb les modificacions introduïdes és : 

 

Departament 
Superfície 

(m2) 

Taller (T) 150 

Oficines administració (OA) 100 
Sala sindicats (SD) 20 

Compactadora (C) 40 
Magatzem (MA) 100 

Rentador (R) 50 
Oficines encarregats (OE) 50 

Vestuaris dones (VD) 50 
Vestuaris homes (VH) 50 

Menjador (ME) 80 

Zona estacionament vehicles petits i mitjans (EVP) 545 

Zona estacionament vehicles grans (EVG) 243 

Punt de reunió canvi de torn (P) 30 
Cambra d’instal·lacions (I)  20 

Superfície total : 1.528 
Taula 9. Superficies dels departaments 

 

 

Les zones destinades a maniobra de vehicles com els passadissos d’entrada i 

sortida del Parc de neteja no s’ha considerat un departament però s’hauran 

d’incloure un cop hagin trobat la distribució en planta definitiva. La superfície 

destinada a aquest ús s’estima en 600 m2 per els accessos de l’aparcament i un 

50 m2 els accessos del personal del parc.  

 

Superfície aproximada total serà de : 600 m2 + 50 m2 + 2178 m2 = 1738 m2 

 

 

11.3. Distribució de la planta per el mètode convencional 

 

El Systematic Layout Planning (SLP) és un mètode senzill que permet resoldre el 

problema de la distribució dels diferents departaments d’una planta.  

 

Els passos que seguirem seran : 
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• Mesurar els viatges que es produeixen de persones entre els diferents 

departaments. 

• Assignar les relacions segons importància entre cada un dels 

departaments.  

• Obtenir la taula relacional d’activitats. 

• Fer la representació en forma de nusos i arcs. Representació nodal. 

• Valorar les diferents solucions que es presenten i obtenir la millor.  

 

 

Cal dir que els accessos com passadissos no es contemplen en la distribució 

teòrica ja que no es consideren un departament. 

 

Primer de tot ens cal la taula de relacions que ens indica el nivell d’importància 

referent a la proximitat de cada departament. 

 

Clau Prioritat Valors 
A Absolutament necessari 4 

E Especialment important 3 

I Important 2 
O Ordinari 1 

U No important 0 
X Indesitjable -1 

Taula 10. Relacions d’importància 

 

Per saber les relacions entre cada departament normalment en un industria 

s’intenta quantificar segons la quantitat de producte que es desplaça entre els 

diferents departaments. En el nostre cas no hi ha desplaçament de producte 

perquè no és una instal·lació de fabricació. El que farem és quantificar el nombre 

de viatges diaris que es produeixen entre els diferents departaments. 

 

Per saber-ho s’ha recollit les dades d’un Parc de Neteja que ja està en 

funcionament i els viatges persona diaris han estat els següents : 

 

  T OA SD C MA R OE VD  VH  ME EVP EVG P I 

T - 7 1 2 11 0 5 0 0 1 7 8 - 0 

OA   - 2 2 4 0 18 0 0 4 0 1 - 0 

SD     - 1 2 0 4 1 0 0 2 1 - 0 

C       - 0 0 0 1 0 0 1 0 - 0 

MA         - 0 3 0 0 0 1 0 - 0 

R 
          - 5 1 1 0 0 3 - 0 

OE             - 0 0 2 0 0 - 0 

VD                - I 5 I I - 0 
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VH                  - 2 I I - 0 

ME                   - 0 0 - 0 

EVP                     - 6 - 0 

EVG                       - - 0 

P                         - 0 

I                           - 

Taula 11. Nombre de desplaçaments entre departaments per dia  

 

Aquesta taula s’ha obtingut a partir de la informació que l’empresa de neteja que 

gestiona el parc de Canyelles a comptabilitzat.  

 

Els viatges que es fan entre departaments són orientatius i serveixen per obtenir 

les relacions d’importància.  

 

A partir d’aquí cal traduir segons criteris d’importància definits a la taula 10 i 

obtenim la taula següent : 

 

Figura 11. Taula relacional d’activitats 

 

 

En la taula relacional veiem per una banda les lletres que ens indica el nivell 

d’importància de la relació entre activitats i el numero indica la causa o motiu 

segons el criteri definit a la taula següent : 
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Codi Motiu o causa 

1 Recorregut de material 
2 Reparació d’avaries  

3 Control de qualitat 
4 Desplaçament de personal 

5 Comoditat 
6 Sorolls, higiene i altres molèsties 

7 Instal·lacions 
Taula 12. Motius de les relacions 

 

Si observem la taula relacional veurem que s’ha establert una relació tipus ”A” de 

molta importància en els cassos següents: 

 

• Oficina d’administració i oficina encarregats. La relació intensa que cal 

que mantinguin els tècnics amb els encarregats fa que la proximitat física 

una cosa indispensable. 

 

• Oficina encarregats i punt de reunió. En aquest cas al iniciar cada torn de 

treball cal donar instruccions i per tant és important que la distància entre 

aquestes dos departaments sigui molt pròxima. 

 

• Punt de reunió i aparcament de vehicle grans i petis. 

 

La relació tipus especialment important (E) s’ha fixat per els departaments de 

taller amb l’aparcament de vehicles per una raó de minimitzar els desplaçaments 

dels vehicle per dins el parc de neteja, i també entre el vestuari de dones i 

homes respecte el punt de reunió.  

 

També especialment important la relació entre el magatzem i taller per raons 

òbvies i també el punt de reunió entre la zona d’aparcament de vehicle per 

minimitzar els desplaçaments del personal per dins el parc. 

 

La proximitat entre aparcaments de vehicles gran i aparcament de vehicles 

mitjans petits també l’hem definit especialment important de forma que tindrem 

agrupats tota la zona d’aparcament i es podrà usar un sol passadís d’accés. 

 

La relació d’importància (I) s’ha fixat per el rentador amb els vehicles, zona 

aparcaments amb vestuaris,  oficina d’encarregats i taller, etc...  

 

Les relacions no desitjades (X) s’han definit entre la compactadora i els vestuaris 

i menjador per una raó d’higiene i sorolls evidents. 
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 T OA SD C MA R OE VD  VH  ME EVP EVG P I 

T - I U U E U I U U O E E U U 
OA  - O U U U A U U O U U I U 

SD   - U U U O U U U U U U U 

C    - U U U X X X U U U U 

MA     - U O U U U U U U U 

R      - O U U U I I U U 

OE       - U U O U U A U 

VD         - I O I I E U 

VH          - O I I E U 

ME          - U U U U 

EVP           - E A U 

EVG            - A U 

P             - U 

I              - 

Taula 13. Relacions d’importància entre departaments 

 

Un cop tenim les relacions caldrà traduir-les al valor corresponen especificat en 

la taula 10 i obtenim : 

 

 T OA SD C MA R OE VD  VH  ME EVP EVG P I Total 

T - 2 0 0 3 0 2 0 0 1 3 3 0 0 14 

OA  - 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 2 0 8 

SD   - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

C    - 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 -3 

MA     - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

R      - 1 0 0 0 2 2 0 0 5 

OE       - 0 0 1 0 0 4 0 5 

VD         - 2 1 2 2 3 0 10 

VH          - 1 2 2 3 0 8 

ME          - 0 0 0 0 0 

EVP           - 3 4 0 7 

EVG            - 4 0 4 

P             - 0 0 

I              - 0 

Total 0 2 1 0 3 0 9 -1 1 4 9 12 20 0  
Taula 14. Quantificació de les relacions d’importància entre departaments  
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Sumant files i columnes del total s’obté el valor total per departament : 

 

T 14 

OA 10 

SD 2 

C -3 

MA 4 

R 5 

OE 14 

VD  9 

VH  9 

ME 4 

EVP 16 

EVG 16 

P 20 

I 0 

 

Taula 15. Valor total per departament 

 

Es començarà la representació per aquell departament que tingui el màxim total 

que en aquest cas és el punt de reunió (P). A partir d’aquí s’anirà afegint els 

departaments que tinguin una relació de 4 i així per ordre decreixent.  

 

Un bon diagrama de nusos té un mínim numero de línies que creuen a una 

quantitat mínima de departaments. 

 

 

11.3.1. Primera proposta 

 

La primera proposta que obtenim és la del següent diagrama : 
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Figura 11 : Diagrama relacional primera proposta  

 

 

11.3.2. Segona proposta 

 

La segona proposta obtinguda és la següent : 

 
Figura 12. Diagrama relacional segona proposta  

 
 
Repetint aquest procés i jugant una mica amb les posicions es poden anar 

obtenint moltes solucions. 
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11.3.3. Avaluació de la millor proposta 

 

El mètode convencional permet avaluar d’una forma bastant bona quina de les 

opcions de distribució és la més bona. Els passos a seguir són : 

 

Pas 1: Reduir l’àrea de cada departament en blocs iguals. Això es fa per 

distribuir més fàcilment els diferents departaments dins la superfície disponible. 

 

El bloc escollit estarà format per una quadrat de 4,25 x 4,25 amb una àrea de 18 

m2. S’ha escollit aquesta mida perquè dos blocs tenen una amplada de 8,5 m 

que és la distància entre columnes que s’ha escollit. Aquesta distància es 

bastant habitual en aquest tipus de construccions. 

 

 
         Bloc bàsic 

 

Pas 2: Calcular la superfície de cada departament en el seu equivalent de blocs. 

 

Si agafem les àrees de cada departament podem aproximar la superfície a 

nombre de blocs i sabrem el total de blocs. El resultat de dividir la superfície de 

cada departament per 18 m2 ens dóna el nombre de blocs. En la taula següent 

es mostra els resultat:  

 
 

Departament Superfície (m2) blocs 

Taller (T) 150 8 

Oficines administració (OA) 100 6 

Sala sindicats (SD) 20 1 

Compactadora (C) 40 2 

Magatzem (MA) 100 6 

Rentador (R) 50 3 

Oficines encarregats (OE) 50 3 

Vestuaris dones (VD) 50 3 

Vestuaris homes (VH) 50 3 

Menjador (ME) 80 4 

Zona estacionament vehicles petits i mitjans (EVP) 585 33 

Zona estacionament vehicles grans (EVG) 243 14 
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Punt de reunió canvi de torn (P) 30 2 

Cambra d’instal·lacions (I)  20 1 

Superfície total : 1568 84 

Taula 16. Superfícies dels departaments en blocs. 

 

Pas 3: Calcular la superfície total del parc. 

 

Ara caldrà definir una superfícies que pugui incloure el numero de blocs. 

Normalment s’estima una superfície rectangular que és la més habitual i en el 

nostre cas l’hem definit de 88 blocs (8 x 11) segons indica el croquis següent : 

 

Figura 13. Representació de la superfície en blocs 

 

La superfície total definida = (8 x 11 blocs) x 18 m2 =   1.584 m2 

 

Pas 4 : Obtenir una representació en forma de blocs de cada departament. 

 

Aquesta representació ens donarà ja una visió ja més aproximada de la 

distribució del parc. Per obtenir la distribució haurem de procurar de formar 

agrupacions de blocs el més uniforme possible.  

 

El sistema que hem fet es tracta de dividir l’espai en 3 franges i anem col·locant 

cada departament de forma seqüencial seguint l’ordre que ens dóna el gràfics 

segons la següent seqüència : 
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Departaments           Amplades 

MA EVG R T C EVP P I VD VH ME OA OE SD 3 3 2 

 

 
Figura 14. Mètode de col·locació dels blocs  

 

La solució per la primera proposta ha estat : 

 

Figura 15 : Solució de la  primera proposta en blocs 
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Figura 16. Solució de la  primera proposta en blocs 

 

Pas 5:  Càlcul de la matriu distàncies - relació   

 

Per avaluar la qualitat de la distribució escollida caldrà fer-ho a partir de les 

distàncies i les relacions entre departaments. És calcula agafant el nombre de 

blocs en línia recta que separen dos departaments entre ells i multiplicar per la 

relació que tenen.  

 

Per exemple : el taller (T) i el magatzem (MA) es separen en 5 blocs i tenen una 

relació d’importància de 3. Per tant tenim 5 x 3 = 15. La taula següent ens mostra 

els resultats. 

 

 T OA SD C MA R OE VD VH ME EVP EVG P I Total 

T 
- 5x 

2 
10 

0 0 5x3 

15 
0 3x2 

6 
0 0 6x1 

6 
0  0 0 0 37 

OA  - 1x1 
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6x2 
12 

0 13 

SD   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C    - 0 0 0 12x-

1 
-12 

11x-

1 
-11 

9x-1 

-9 
0 0 0 0 -32 

MA     - 0 10x1 

10 
0 0 0 0 0 0 0 10 

R      - 5x1 
5 

0 0 0 0 0 0 0 5 

OE       - 0 0 3x1 
3 

0 0 9x4 
36 

0 39 

VD        - 0 1x1 

1 
0 5x2 

10 
1x3 

3 
0 14 

VH         - 0 0 3x2 
6 

3x3 
9 

0 15 

ME          - 0 0 0 0 0 

EVP           - 0 0 0 0 
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EVG            - 1x4 0 4 

P             - 0 0 

I              - 0 

Total               105 

Taula 17. Distàncies x relació de la primera proposta  

 

Si sumem la columna dels totals obtenim un valor de 105 per la primera 

proposta.  

 

 T OA SD C MA R OE VD VH ME EVP EVG P I Total 

T 
- 5x 

2 

10 

0 0 3x3 
9 

0 7x2 
14 

0 0 9x1 
9 

0x3 0x3 0 0 42 

OA  - 1x1 

1 
0 0 0 0x4 0 0 1x1 

1 
0 0 3x2 

6 
0 8 

SD   - 0 0 0 0x1 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 
   - 0 0 0 10x-

1 
-10 

7x-
1 
-7 

5x-1 
-5 

0 0 0 0 -22 

MA     - 0 2x1 
2 

0 0 0 0 0 0 0 2 

R      - 10x1 

10 
0 0 0 3x2 

6 
0x2 0 0 16 

OE       - 0 0 0x1 0 0 5x4 

20 
0 20 

VD        - 0x2 3x1 
3 

0x2 
6 

8x2 
16 

7x3 
21 

0 46 

VH         - 0x1 0x2 

 
7x2 
14 

6x3 
18 

0 32 

ME          - 0 0 0 0 0 

EVP           - 1x3 
3 

0x4 0 3 

EVG            - 0x4 0 0 

P             - 0 0 

I              - 0 

Total               147 

Taula 18. Distàncies x relació de la segona proposta  

 

L’opció 2 dóna un valor de 147 molt per sobre de l’opció 1 que donava 105.  

 

Per tant escollirem l’opció 1 perquè el valor obtingut és menor. 

 

Pas 6: Dibuix del Layout final. 

 

El layout o distribució final de la planta s’obtindrà de l’ajustament de la millor 

proposta.  
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Cal indicar que fins ara no havíem considerat els passos i passadissos 

necessaris que cal incloure en un parc de neteja i això farà augmentar la 

superfície inicialment definida de 1584 m2 

 

A partir de la proposta anterior obtenim una primera aproximació de la planta del 

parc. S’ha inclòs els passadissos per persones i vehicles. 

 

 Figura 17. Layout de la primera proposta 

 

• Els passadissos de vehicles (Color vermell) s’han fet de 5,5 m d’amplada 

per a facilitar el gir del vehicles. 

 

• Els accessos s’han fet en forma de “U” per a facilitar l’entrada i sortida de 

vehicles. 

 

• Els passos de vianants (Color Verd) són d’1 metre d’amplada per a poder 

transitar per dins el parc amb seguretat. 

 

Millores que es poden introduir en la proposta anterior : 
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• L’aparcament de vehicle grans ha quedat realment més petit del que 

s’havia previst perquè els vehicles cal aparcar-los en bateria i per tant es 

mengen més espai. Per recuperar espai es fa el magatzem més petit i es 

canvia la compactadora de banda. S’augmenta també la superfície total 

del parc que passem a 12 x 13 blocs amb un total de 2808 m2 . 

 

• La compactadora i el rentador interessa que estiguin a junts per facilitar la 

construcció dels desaigües. No havíem considerat aquesta possibilitat.  

 

• El tipus d’accés en forma de “U” ens ocupa molt d’espai a més d’haver de 

construir un accés al parc molt gran. Per tant millor passar a un model 

d’únic accés. 

 

• La compactadora cal que pugui fer la maniobra en forma de creu ja que 

primer ha de deixar el contenidor buit en un lloc i treure el ple i en el seu 

lloc posar el buit.  

 

• El punt de reunió es podria col·locar més cèntric del parc quasi més a 

prop a l’oficina d’encarregats. 

 

Tenint en compte el descrit anteriorment podem presentar una opció millorada :  

 
Figura 18. Layout de la segona proposta 
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Si calculem de nou la relació distàncies x relació ens dóna 140 una mica més alt 

que el cas anterior. Hem forçat una millor solució global però amb una pèrdua de 

rendiment de la relació distancies-importàncies. 

 

Millores que es poden introduir a la proposta anterior :  

 

• La maniobra de la compactadora és fa força complicada perquè cal fer-la 

a l’entrada del Parc. Caldria buscar una maniobra tipus creu que és la 

que dóna millor solució. 

 

• La compactadora està adossada al mur del parc i això sempre és 

problemàtic a l’hora de descarregar-lo. Llavors caldrà intentar posar-la 

més cap al mig de la nau. 

 

• Cal aproximar el magatzem a la zona de taller. 

 

• L’oficina d’encarregats cal que estigui el més a prop de la porta principal 

d’accés al Parc per facilitar el control de l’entrada i sortida dels vehicles i 

el personal. 

• La superfície del departament de l’oficina d’administració és massa gran. 

 

Fent aquestes modificacions obtenim la darrera proposta que ha estat que ocupa 

una superfície de 2583 m2 que corresponen a 11 x 13 =143 mòduls de 18,06 m2 

cada un d’ells.  
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Figura 19. Solució de la  proposta final en blocs 

 

Si calculem de nou la relació distancies-importàncies trobem que : 

 

  T OA SD C MA R OE VD VH ME EVP EVG P I Total 

T 
- 0 0 0 12 0 2 0 0 3 12 0 0 0 29 

OA   - 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

SD     - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C       - 0 0 0 -5 -7 -3 0 0 0 0 -15 

MA         - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

R           - 1 0 0 0 4 0 0 0 5 

OE             - 0 0 3 0 0 0 0 3 

VD               - 0 0 4 6 3 0 13 

VH                 - 2 8 6 9 0 25 

ME                   - 0 0 0 0 0 

EVP                     - 0 0 0 0 

EVG                       - 4 0 4 

               

71 

Taula 19. Distàncies x relació de la proposta final 

 

El valor de 71 és força inferior a la resta de propostes i per tant aquesta opció és 

la més bona i es dóna com a vàlida.  

 

Si afegim els accessos obtindrem la distribució final del Parc : 
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Figura 20. Layout de la proposta final 

 

Sup. total del parc = 2.655,25 m2 

Superfície rampa = 340 m2 

Superfície total = 2995,25 

 

Amplada = 46,75 m.           Allargada = 63,75 m. 
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12. Característiques principals del parc     pàg 

 

 

12.1. Ubicació del parc dins la parcel·la    pàg. 

 

Un cop definit la superfície del parc de neteja, ens cal ubicar-lo dins la parcel·la. 

Com la parcel·la és de 8.207 m2 i el Parc de Neteja és de 2.583 m2 hi ha part de 

l’espai que quedarà com una zona de jardí.  

 

El problema és com ubiquem el parc dins la parcel·la. La posició més adequada 

és orientar-lo de forma que l’accés surti pel carrer Nicaragua perquè és el carrer 

més ampla de la zona i tindrà menys impacte sobre els veïns i la circulació. Al 

plànol següent veiem la proposta : 

 

 

 
 

Figura 21. Ubicació del Parc dins la parcel·la. 

 

 

12.2. Alçada del Parc de neteja 

 

El Parc de neteja soterrat en planta soterrani -1 es farà a una alçada de 6 m que 

és la màxima alçada permesa per la Normativa. 
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12.3. Rampa d’accés 

 

Les amplades d’accés mínimes que marca la Normativa urbanística 

metropolitana en el seu Títol IV. (Reglamentació detallada del sòl urbà), capítol 

3r secció 4a (Disposicions sobre estacionaments aparcaments) a l’article 300,  

ha de ser de 3 m en cas d’un únic sentit i 5,4 m en dos sentits sempre i quan h 

hagi més de 40 places.  

 

L’amplada prevista serà de 8,5 m molt superior al mínim establert. 

 

L’article 113 de la mateixa Normativa fixa una pendent màxima del 20%.En el 

nostre cas i atenent a l’experiència d’altres instal·lacions construïdes, fixem una 

pendent del 15%. 

 

Una pendent del 15% vol dir salvar 15 cm de desnivell per cada 100 cm. Per tant 

la pendent serà de 0,15 que correspon a un angle de 8,53 º. 

 

Per tant si calculem des del inici de la sortida del parc fins a salvar el desnivell de 

6 m d’alçada obtindrem una longitud de rampa de 40 m.  

 

 

12.4. Superfície mínima de plaça aparcament 

 

Article 297 la Normativa Urbanística Metropolitana estableix una superfície 

mínima de  plaça d’aparcament de 2,4 x 5,4 m. (A x L).  

 

Sabem que els vehicles poden variar en les seves dimensions i hem previst una 

classificació que hem extret del Pla d’ordenació general de Madrid (NN. UU. del 

PGOUM article 7.5.10). Els seu compliment no és obligat però ens pot servir com 

orientació a l’hora d’optimitzar els espais d’aparcaments : 

 

 

Dimensions mínimes d’aparcament 
Tipus de vehicle Amplada (m) Longitud (m) Superfície (m2) 

Vehicle industrial 3 9 27 
Vehicle industrial lleuger 2,5 m 5,7 m 14,25 

Taula 20. Dimensions mínimes d’aparcament 
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12.5. Accessos per a vianants 

 

Article 300 de les normes Urbanístiques indiquen que per aparcaments de més 

de 40 places cal construir un accés per vianants d’una amplada mínima de 0,9 

m.  S’ha previst una escala per al personal d’amplada mínima 1 m. 

 

 

12.6. Relació de superfícies 

 

Concepte Superfícies 

Aparcament vehicles grans 758,6 

Compactadora 54,2 

Rentador 54,2 

Aparcament vehicles petits 504 

Oficines encarregats 18 

Oficines administració 57 

Taller 93 

Vestuaris homes 102 

Vestuaris dones 102 

Menjador 51 

Sindicats 18 

Magatzem 36 

Instal·lacions 18 

Accessos i escales 717 

Superfície total 2582,9 
Taula 21. Superficies finals dels departaments 

 

 

12.7. Serveis d’higiene 

 

Dins els serveis d’higiene s’inclouen els lavabos (lavabos, WC, urinaris)  i 

vestuaris. Per saber la normativa ens acollirem al Reial decret 486/1997 on ens 

indica la quantitat dels serveis en funció del nombre de treballadors simultanis 

dins l’activitat. 

 

En el nostre cas tenim 44 treballadors simultanis. La normativa especifica que :  

 

1 lavabo cada 10 treballadors  

1 dutxa cada 10 treballadors 

1 vàter cada 25 treballadors homes o fracció. 
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1 vàter cada 15 treballadores dones o fracció. 

 

Nosaltres i atenent una possible ampliació del nombre de treballadors 

dimensionarem els serveis d’higiene per 80 persones simultànies 40 homes i 40 

dones. 

 

Per tant tindrem : 

 

4 lavabos vestuari homes. 

4 lavabos vestuari dones. 

Dutxes 4 unitats vestuari dona. 

Dutxes 4 unitats vestuari homes. 

3 vàters homes. 

4 vàters dona.   

 

El rellotge de fitxar es posarà pròxim als vestuaris. 

 

 

12.8. Obertures per accés de llum natural 

 

Un dels aspectes que és força important, es garantir un mínim d’entrada de llum 

natural per millorar el confort dels usuaris i disminuir el consum de llum elèctrica 

deguda a la il·luminació. Aquest aspecte és important en el nostre projecte 

perquè és un edifici soterrat. 

 

Algunes avantatges que presenta la llum natural respecte la llum artificial no són 

solament de quantitat sinó també de qualitat. 

 

• La il·luminació natural és una energia de font renovable que s’obté de la 

radiació del sol. 

 

• És un estalvi energètic important. En les hores diürnes es pot estalviar 

fins al 90% de la llum artificial. 

 

• En les hores diürnes pot proporcionar nivells d’iluminació altíssims molt 

superiors als que obtindríem amb llum artificial.  

 

• La llum natural és dinàmica que canvia al llarg del dia. L’ull humà està 

adaptat a aquest tipus de llum. 
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He intentat buscar un solució que permeti obtenir llum natural de forma que 

l’espai de superfície que ocupi sigui mínim. 

 

Una possible solució i que s’aplica sovint a la construcció de naus industrials es 

posar alluernaries a les cobertes. En el nostre cas busquem una solució on no 

tinguem impacte sobre l’entorn o almenys aquest sigui mínim. La solució que 

proposem és usar conductes de llum natural (lluminoconductes). 

 

Els conductes de llum natural ens permeten obtenir llum natural de l’exterior i 

canalitzar-la cap a l’interior a través de conductes reflectants. 

 

 

  
Figura 22. Conductes de llum natural 

 

El model proposat és el FLAT.TOP rodó i trepitjable de la casa DEPLOSUM. El 

nombre i disposició dels conductes de llum natural està definit en plànol 

d’iluminació. 

 

El difusor te l’objectiu de distribuir la llum natural de forma homogènia en tota el 

departament. 

 

Se’n posaran 75 al llarg de tot el perímetre de l’edifici. La proposta és fer passar 

els conductes de llum per darrera del mur prefabricat i fer-los entrar a les parets 

laterals de la nau tal com mostro en l’esquema següent: 



 

Projecte d’implantació d’un edifici 
destinat a parc viari per donar 
servei a un districte de Barcelona 

 

59 
 

 

Figura 23. Esquema instal·lació de conductes de llum natural  

 

La idea de fer passar els conductes de llum per darrera el mur està motivada pel 

fet que si haguèssin de passar a través del forjat podria afectar a l’estructura 

general de l’edificació ja que aquests tubs han de tenir un diàmetre mínim de 30 

cm. 

 

Un segon mètode que podria ser factible seria la de posar unes finestres 

rectangulars a l’alçada del mur tal i com mostrem en el croquis següents : 

 

 
Figura 24. Esquema instal·lació de finestres laterals 

 

Aquest sistema pot donar problemes d’humitats a les parets derivades de 

l’acumulació d’aigua. 
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13. Instal·lacions de l’edifici 

 

 

13.1. Ventilació 

 

En el codi tècnic de l’edificació en l’apartat la DB HS 3 es fixa per un aparcament 

una ventilació mínima de 120 l/s (432 m3/h) per  cada plaça d’aparcament i 15 l/s 

(54 m3/h) en lavabos i vestuaris. 

 

Per garantir aquest caudal, la ventilació natural no és suficient i hauríem de tenir 

obertures molt importants a l’exterior.  

 

Per tant instal·larem una ventilació forçada formada per ventiladors a través de 

conductes  al llarg de tota la nau per a garantir la renovació de l’aire.  

 

Tant l’extracció d’aire com l’expulsió d’aquest es farà per xemeneies exteriors. 

 

Atenent als diferents departaments i segons el Reial Decret 486/1997 sobre 

disposicions mínimes de seguretat, tindrem els caudals mínims que cal garantir 

amb l/s i m3/h. 

 

Departament   Superfície  
 caudal per m2 

en l/s   l/s   m3/h  

Aparcament vehicles grans  758,6 5 3.793 13.697 

Compactadora 54,2 10 542 1957 

Rentador 54,2 5 271 979 

Aparcament vehicles petits 504 5 2.520 9100 

Taller 99,3 3 298 1076 

Accessos i escales 717 1 717 2589 

Oficines encarregats 18 1 18 65 

Oficines administració 57 1 57 206 

Vestuaris homes 102 2,5 255 921 

Vestuaris dones 102 2,5 255 921 

Menjador 51 15 765 2763 

Sindicats 18 1 18 65 

Magatzem 36 3 108 390 

Instal·lacions 18 1 18 65 
Taula 22. Caudals d’aire mínims segons Decret 486/1997. 
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Aparcament  (Circuit 1 i 2) 

 

Si sumen els caudals de la nau industrial (zona aparcament + accessos i 

escales) obtenim un caudal mínim de 25.386 m
3
/h (13.697 + 2.589 + 9.100). Per 

tant el sistema de ventilació ha de garantir com a mínim aquest caudal.  

 

La idea que és proposa és crear una circulació d’aire des de cada costat del Parc 

de forma que per un costat hi hagi un sistema d’extracció d’aire interior i per 

l’altra banda hi hagi un sistema extracció d’aire interior. D’aquesta forma es crea 

una ventilació d’aire dons el Parc. 

 

El sistema de ventilació proposat està format per dues instal·lacions una a cada 

costat de la nau.  

 

Els circuits de ventilació estan formats per una canalització metàl·lica de secció 

quadrada amb dues caixes de ventiladors centrífugs una a cada costat i 6 

reixetes de ventilació de 600x200. La caixa de ventilació que proposo és de la 

marca Chaysol (veure annex ventilació) i el model és el UPE-20/20 amb un 

caudal mínim de 4.000 m3/h i un màxim de 20.000 m3/h. Com posarem dues 

caixes de ventilació obtenim un caudal màxim de 40.000m3/h per cada circuit 

molt superior al valor mínim fixat per la normativa. 

 

Cal dir que les canalitzacions metàl·liques del circuit de ventilació variaran de 

secció al llarg del seu recorregut a fi efecte d’equilibrar el caudal d’aire per cada 

una de les sortides de ventilació. 

 

L’evacuació d’aire es farà a través d’un tub de Ø80 cm que sortirà per una 

xemeneia exterior.(Veure plànol instal·lacions).  

 

El sistema de ventilació serà comandat de forma manual i incorpora sistema de 

detecció de CO. El detector de CO ens permet saber si l’aire conté CO. El CO és 

un gas molt difícil de detectar i molt perjudicial per la salut de les persones 

perquè no s’aprecia a simple vista. 

 

Compactadora i rentador 

 

No es considera necessari cap instal·lació d’evacuació de fums. 

 

Taller (Circuit 3) 
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Hem de garantir un caudal de ventilació de 1076 m3/h. El sistema d’extracció és 

fixarà amb un caudal mínim de 1300 m3/h i un màxim de 4.500 m3/h. L’equip està 

format per una caixa d’un ventilador centrífug muntat sobre el sostre del taller 

amb un conducte de 45 cm de diàmetre per expulsió a l’exterior i connectat al 

conducte extracció o xemeneia. 

 

 Magatzem i sala instal·lacions (Circuit 4) 

 

Es disposarà una ventilació permanent mitjançant un conducte de 300x300 mm 

de xapa connectat a la línia d’aspiració de la nau. Les boques d’aspiració aniran 

muntades al sostre i seran del tipus Koolair 46 SV. 

 

Se’n posaran tres al magatzem i una a la sala d’instal·lacions. 

 

Vestuaris, sala de sindicats, oficines, menjador (circuit 4) 

 

La ventilació mínima que requereix la normativa serà de 4.403 m3/h. Es 

disposarà una  caixa de ventilació de la marca Chaysol (veure annex ventilació) i 

el model és el UPE-12/12 amb un caudal mínim de 1.500 m3/h i un màxim de 

7.500 m3/h. 

 

El conducte serà de 400x400 mm de xapa connectat a un tub de sortida de 400 

mm. 

 

Escales emergència 

 

Les escales d’emergència han de tenir uns sistema d’extracció de fum en cas 

d’incendi. S’instal·larà un ventilador d’extracció d’aire a la sortida exterior de 

l’escala que s’activarà només en cas d’incendi. 

 

 

13.2. Clima 

 

Taller 

 

No es contempla posar calefacció ni aire condicionat. 

 

Vestuaris 
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Nomes es contempla posar calefacció mitjançant una sistema de radiadors i 

caldera a gas. 

 

Oficines, sala de sindicats i menjador. 

 

Es contempla posar calefacció i aire condicionat. 

 

L’aire condicionat és fa amb un sistema VRV (volum de refrigerant variable). Els 

sistema VRV és un concepte creat per l’empresa Daikin que el que fa és variar el 

flux de refrigerant en funció de la demanda de fred de cada departament on 

estan els equips o unitats interiors. Això fa que aquest sistema malgrat ser més 

car que altres, a la llarga és més barat perquè és molt més eficient. 

 

El sistema està format per una unitat externa i vàries unitats internes o 

d’expansió. La gran avantatge d’aquest sistema és que l’expansió del líquid 

refrigerant es fa directament al punt on hi ha la demanda i per tant és sempre 

molt més eficient. A més permet regular el caudal de refrigerant tal i com em 

comentat ja.  

 

Hi ha 3 tipus de VRV : el refredament, bomba de calor i recuperació de calor. El 

refredament només refreda, la bomba de calor pot refredar i escalfar però mai al 

mateix moment i el sistema de recuperació de calor pot refredar i escalfar 

simultàniament. Aquest últim és el sistema més eficient en concepte d’aire 

condicionat del mercat avui dia.  

 

La instal·lació proposada serà del primer tipus : només refredament. 

 

En total tindrem quatre unitats d’expansió interior : dues per les oficines 

respectives d’encarregat i administració, una per la sala de sindicats i la darrera 

pel menjador. 

 

Per calcular les frigories que es necessiten per cada departament d’una forma 

exacte cal tenir en compte múltiples factors com la temperatura mitja de la regió, 

els materials de les parets, la forma de l’habitacle, etc.. Com que és realment 

complicat calcular d’una forma precisa he optat per aplicar un mètode aproximat 

però que garanteix de forma bastant exacte les necessitats. 

 

El mètode consisteix en calcular el volum de l’habitacle i multiplicar-lo per 50. el 

valor obtingut són les frigories mínimes. Llavors el que es fa és buscar dins els 
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valors comercials que donen els aparells aquells valor més immediat al calculat. 

(Veure annex càlculs aire condicionat). 

 

Cal dir que normalment els aparells d’aire condicionat usen les mides HP (Horse 

Power) que indica les cavalls de potencia o força. Un HP correspon a 3000 

frigories i un HP te un consum aproximat de 0,75 KW. Això ens servirà per 

dimensionar la línia elèctrica de l’alimentació de l’aparell de clima. 

 

 

13.3. Il·luminació 

 

El nivells d’iluminació depenen de les activitats que es fa a cada departament. 

Segons el Decret 486/1997 els nivells mínims d’iluminació són : 

 

Taller   300 lux. 

Oficines. 500 lux 
Nau industrial  100 lux. 

Vestuaris  150 lux. 
Aparcament  100 lux. 

Menjador  50 lux. 
Magatzem  50 lux. 

Taula 23. Nivell d’iluminació mínima segons Decret 486/1997. 

 

 

En general per tota la il·luminació del Parc de Neteja usarem làmpades basades 

amb tecnologia LED per la principal raó del seu baix consum sempre garantint 

les mateixes prestacions de llum que les làmpades tradicionals. 

 

 

Nau industrial 

 

Per la il·luminació de la nau industrial, taller i aparcament usarem làmpades de 

LED de la sèrie Bell sospeses al sostre de l’empresa xinesa Juncoop. Aquestes 

làmpades ens donen un gran flux de llum ideal per distancies superior a 4 

metros.  
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Figura 25. Model de làmpada industrial LED BE001 

 

En total surten 27 làmpades (veure plànol instal·lacions).  

 

 

Oficines  

 

En aquest espai substituïm els tubs fluorescents tradicionals per el tub 

fluorescent LED T8 que ens aporta les següents avantatges : 

 

• Vida útil de 50.000 hores. 

• Estalvi energètic d’un 70% respecte el tub tradicional.  

• Encesa instantània sense barboteig. 

• Llum homogènia i baixa degradació. 

• Garantia de 3 anys. 

 

Model : T8-120B. 
Color : Blanco. 
Potencia : 18 W. 
Flux lluminós : 1200 Lm. 
Longitud : 120 cm. 

 
Figura 26. Model de làmpada fluorescent LED T8 

 

En total surten 28 fluorescents instal·lats en grups de dos (veure plànol 

instal·lacions). 
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Taller 

 

El taller s’il·luminarà  amb tubs fluorescents tecnologia LED T8 els mateixos que 

els usats a les oficines. 

 

Principalment s’usaran per les taules de treball. Es col·locaran 8 fluorescents 

agrupats en dues unitats. 

 

 

Vestuaris, menjador, passadissos i magatzem. 

 

Pel la resta de departaments del Parc de Neteja, s’ha escollit una bombeta de 

LED 7W de la casa Junccop que es munti directament al portalàmpades. 

 

A l’igual que passa en el cas anterior, les avantatges d’aquestes bombetes 

respecte les tradicionals són : 

 

• Estalvi energètic del 80 %. 

• Vida útil de 50.000 hores 25 vegades superior a les bombetes halògenes. 

• Producte ecològic sense metalls pesant ni radiacions infraroges. 

• Alta uniformitat de llum i alta definició del flux lluminós. 

 

Potencia:  7W 
Flux lluminós: 650lum (en llum blanca) 
Potencia de Entrada: 110-220V AC / 
12/24V DC 
Angle de Llum.: 20º, 30º, 45º 
Estructura: Aliatge d’Alumini 
Dimensions: Ø93,8x101,7mm 
Temperatura Operació: -20ºC a +70ºC 
Vida Operativa: 50.000 hores 
Garantia: 1 any 

 

Figura 27. Model de làmpada industrial LED BE001 

 

En total surten 136 bombetes de 7W (veure plànol i il·luminació). 

 

La il·luminació de les escales d’emergència és farà amb bombetes de 7w. 
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Rampa d’accés dels vehicles 

 

 

Per la il·luminació de la rampa d’accés de vehicles s’ha proposat la col·locació de 

focus de 120W model FJ009 de la casa Juncoop construïts amb tecnologia LED. 

 

Model : FJ009 120w 
Potencia : 120 w 
Flux lluminós : 9.600 Lm 
Angle : 170º 
Potencia de Entrada: 110-220V AC  

 
Figura 28. Model de focus industrial LED FJ009 

 

Es col·locaran 5 focus, un cada 8 m al llarg dels 40 m de rampa. (Veure plànol 

il·luminació). 

 

 

13.4. Electricitat 

    

El projecte contempla la definició de la instal·lació de baixa tensió del Parc de 

Neteja. Això inclou tots els elements elèctrics com l’escomesa, els comptadors, 

les distribucions interiors, etc. 

 

La normativa aplicable és : 

 

 Reglament Electrotècnic de baixa tensió (REBT) 

 Instruccions complementaries al reglament (ITC) RD 842/2002.  

 Les especificacions que fixi la companyia subministradora.  

 

Els passos que seguirem pel disseny de la instal·lació elèctrica són els següents: 

 

 Es fixa la previsió de consum d’energia elèctrica que tindrem. 

 

 Es dissenya l’estructura de la instal·lació que consta de definir el nombre 

de circuits, quadres de distribució i el tipus de corrent (monofàsica o 

trifàsica). 

 Es calcula la secció mínima dels conductors per caiguda de tensió i per 

intensitat admissible. Amb aquests valors juntament amb els calibres de 

les proteccions es fixa la secció final del conductor.  
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 Càlcul del circuit de posta a terra de la instal·lació. 

  

Al final d’aquest procés obtindrem l’esquema unifilar de tota la instal·lació. 

 

 

13.4.1. Escomesa 

 

Per un sol abonat el punt de connexió de l’escomesa es pot ubicar dins el quadre 

general de protecció  mesura (CGPM).  

 

L’escomesa elèctrica serà subterrània (veure ITC-BT-07) i s’usarà conductors 

unipolars de coure amb una tensió assignada de 0,6/1 KV amb una secció 

mínima de 6 mm2. El conductor neutre serà de la mateixa secció que els 

conductors de les fases. 

 

La caiguda de tensió de la derivació individual pel cas d’un únic usuari i quan no 

existeixi una LGA (línia general d’alimentació) és de 1,5%. 

 

Segons les dades calculades tenim una secció de : 

 

S = 0,57 mm2   

 

(veure annex càlculs elèctrics)  

 

Segons  ITC-BT-07 la secció mínima de la derivació individual és de: 

 

S = 6 mm
2
 

 

En el nostre cas tenim una intensitat calculada és de 106 A (veure annex càlculs 

elèctrics). Per el conductor escollit tips B2 i per aquesta intensitat hem d’agafar 

una secció de Si de 35 mm2 que ens dóna una intensitat màxima admissible de 

110 A. (veure ITC-BT-19 columna 6). 

 

Això vol dir que els fusibles de la CGPM hauran de tenir una intensitat igual a :  

 

IC < IN < IAdm 

 

106 < IN < 110  
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Per aquests tram d’intensitats no existeix un valor disponible de IN corresponen 

al calibre (intensitat nominal del fusible). (calibres segons norma UNE-EN-

60898). 

 

Per tant caldrà anar a un calibre normalitzat de 160 A. Per aquest calibre ens 

permet contractar una potencia trifàsica màxima de : 

 

           PC = IC √3 U = 160 x √3 x 400 = 110 KW. 

 

Per aquest calibre hauríem d’anar a buscar una secció de 70 mm2 que ens dóna 

una intensitat admissible de 171 A. 

 

106 < 160 < 171  

 

També és possible tenir calibres entremitjos però no és recomanable el seu ús 

degut a que és poc habitual. 

 

 

13.4.2. Centre de transformació elèctrica 

 

Si la previsió de potència supera els 50 kVA llavors haurem de reservar un espai 

per a posar un centre de transformació. En el nostre cas la potencia previsible es 

de 110 KW la qual supera clarament el límit fixat per la companyia. 

 

Les característiques tècniques i el cost d’aquesta instal·lació venen determinat 

per les exigències de la companyia. De totes maneres s’ha previst un espai 

quadrat de 4 x 4 = 16 m2 per la seva instal·lació.  

 

L’emplaçament de l’estació transformadora estarà formada per una CEPMT 25 

KV (“Centro de Entrega Protección y Medida”) situada en el límit de la propietat i 

amb accés directe des del carrer.  

 

Per fer l’accés directe des del carrer i degut a que l’edifici és soterrat caldrà 

construir un pou de 2 x 2 m per accedir des del carrer tapat per una arqueta de 

registre. Aquest accés haurà de tenir algun sistema per evacuar l’aigua de forma 

que no quedi acumulada quan plogui. 

 

L’estació transformadora disposarà de reixes de ventilació adequades i serà 

prefabricada del tipus PF-303 de la casa Schneider o similar. 
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El transformador de potencia atenent a les previsions de potencia calculades 

serà de 100 kVA, Alta tensió 24,2 kV i baixa tensió 400/231 V. 

 

El centre de transformació inclou les següents cel·les : 

 

Cel·la 1 escomesa 

 

Cel·la 2 d’entrada 

 

Cel·la 3 de seccionament 

 

Cel·la 4 de remuntada  

 

Cel·la 5 de protecció del transformador 

 

Cel·la 6 de mesura 

 

Cel·la 7 de sortida 

 

Cel·la 8 del transformador. 

 

 

13.4.3. Caixa general de protecció i mesura (CGPM). 

 

En el nostre cas al ser un únic abonat podem unificar la caixa general de 

protecció i els aparells de mesura en un mateix armari i obtindrem caixa general 

de protecció i mesura. Esta ubicat dins la sala de instal·lacions i la seva missió 

és l’allotjament d’elements elèctrics.  

 

Els calibres escollits i en previsió d’un augment de la demanda de la instal·lació 

serà de 160 A amb una potència  a contractar de 110 kW i secció de la derivació 

individual de 70 mm2. 
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Figura 29. Esquema de la instal·lació de baixa tensió d’un sol abonat  

 

 

13.4.4. Disseny de la instal·lació  

 

En aquesta primera fase el que s’ha definit és el nombre de circuits i quadres de 

distribució de la instal·lació.  

 

El conductor per les instal·lacions escollit serà : conductor unipolar d’aïllament de 

PVC i tensió assignada de 450/750 V instal·lat en tub i muntatge superficial 

 

La instal·lació serà sobre safates metàl·liques amb forats. 

 

13.4.4.1. Nombre de circuits  

 

Nau 

 

PA 1 Enllumenat general de la nau. 

PA 2 Enllumenat de la rampa d’accés. 

PA 3 Enllumenat d’emergència. 

PA 4 Circuit d’alimentació de vehicles elèctrics. 

PA 5 Circuit 1 d alimentació trifàsica del sistema d’extracció d’aire interior (2 

extractors). 

PA 6 Circuit 2 d alimentació trifàsica del sistema d’extracció aire interior (2 

extractors). 
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Compactadora i rentador 

 

PA 7 Circuit  d’alimentació trifàsica. 

PA 8 Altres usos. 

 

 

Vestuaris, sala de sindicats, oficines, menjador, sala instal·lacions. 

 

PA 9 Circuit d’alimentació monofàsica de la caldera industrial per l’escalfament 

d’aigua. 

PA 10 Enllumenat. 

PA 11 Enllumenat d’emergència. 

PA 12 Circuit d’alimentació de la instal·lació de climatització i calefacció.  

PA 13 Circuit de ventilació de la zona vestuaris, sala sindicats,menjador, oficines 

i escala accés personal.  

PA 14 Circuit de ventilació del magatzem i sala instal·lacions. 

PA 15 Altres usos. 

 

Altell 

 

PA16 Enllumenat altell.  

PA17 Altres usos altell  

 

Taller 

 

PA 18 Circuit d’alimentació monofàsic del sistema d’extracció de fums de taller (1 

caixa extracció). 

PA 19 Enllumenat taller. 

PA 20 Circuit d’alimentació trifàsica del sistema d’elevació vehicles industrials. 

PA 21 Altres usos taller. 

 

 

13.4.4.2. Quadres elèctrics 

 

Els quadres elèctrics és defineixen en funció de l’operativitat de funcionament, és 

a dir, per facilitar la desconnexió de la instal·lació per grups i en cas de tall de 

corrent no ens afecta a la resta de la instal·lació. 
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Quadres secundaris Circuits PA 

Enllumenat nau 1,2,3 i 4 
Ventilació nau 5 i 6 

Compactadora i rentador 7 i 8 
Vestuaris, sala de sindicats, oficines, 
menjador, sala instal·lacions. 

9,10,11,12,13,14 i 
15 

Altell 16 i 17 
Taller 18,19,20 i 21 

Taula 24. Quadres secundaris 

 

Circuit Receptor 

PA 1 Enllumenat general  

PA 2 Enllumenat de la rampa d’accés 

PA 3 Enllumenat d’emergència 

PA 4 Circuit d’alimentació de vehicles elèctrics 

PA 5 Caixa de ventilació UPE-20/20 

PA 6 Caixa de ventilació UPE-20/20 

PA 7 Alimentació compactadora 

PA 8 Altres usos 

PA 9 Alimentació de la caldera 

PA 10 Enllumenat 

PA 11 Enllumenat d’emergència 

PA 12 Alimentació clima 

PA 13 Caixa de ventilació oficines UPE-12/12 

PA 14 Ventilació magatzem i instal·lacions 

PA 15 Altres usos 

PA 16 Enllumenat 

PA 17 Altres usos 

PA 18 Caixa de ventilació UPE-9/9 

PA 19 Enllumenat taller 

PA 20 Elevador industrial 

PA 21 Altres usos 

Taula 25. Circuits elèctrics  

 

 

13.4.4.3. Previsió de càrregues 

 

El  REBT estableix uns valors mínims de previsió de càrregues en funció del 

tipus d’activitat que s’hi exerceix. 

 

En el nostre cas com les càrregues que hi ha la instal·lació són conegudes 

només cal identificar-les en un llistat i a partir d’aquí es faran els càlculs. 
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El que farem és calcular la potencia de càlcul dels quadres secundaris i el 

quadre general. 

 

Segons la ICT-BT-19 el factor de simultaneïtat serà un valor empíric en cada cas 

sempre que estiguem en el cas d’un sol abonat i en indústries. El factor de 

simultaneïtat (FS) l’aplicarem als receptors de cada quadre secundari. 

 

Per altra banda el factor d’encesa segons ITC-BT-44, 47 i 48 s’aplica en aquells 

cassos en que hi ha una existència de motors i làmpades de descàrrega. El 

factor a aplicar és de 1,25 per els motors i en nostre cas no tenim làmpades de 

descàrrega. El càlcul a fer és multiplicar la potencia nominal per el factor 

d’encesa i obtenir la potència de càlcul segons indica la fórmula següent : 

 

PN = PC x FA 

 

En general i en cas d’un circuit amb varis receptors l’aplicació dels factors 

elèctrics es fa de la manera següent : 

 

PC = PC motors + PC enllumenat + PC receptors 

 

PC motors = FA x PN del motor de motor potencia + ∑PC de la resta dels motors 

 

PC Receptors = FS x ∑PN receptors 

 

El factor d’encesa dels motors és 1,25 i el Factor de simultaneïtat FS es fixa en 

2/3 pels receptors. 

 

El factor d’encesa s’aplica sempre suposant que tots els motors no s’engeguen 

al mateix moment. En aquest cas s’hauria d’aplicar el factor d’encesa per tots el 

motors. 

 

 

13.4.4.4. Càlcul de  les línies elèctriques  

 

Per dimensionar les línies elèctriques d’un circuit, el primer càlcul que cal fer és 

determinar la secció del conductor a partir de la intensitat que hi circula.  

 

El càlcul de la secció es fa per dos conceptes : 

 

 A partir de la intensitat màxima admissible. (Si). 
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 A partir de la caiguda de tensió (Sct). 

 

 

13.4.4.4.1. Secció per intensitat màxima admissible 

 

La intensitat que hi circula es determina a partir de la potencia calculada segons 

el mètode explicat en l’apartat anterior.  

 

La intensitat de càlcul IC segons el tipus de circuit es calcula com : 

 

          PC 

Monofàsic       IC = ------------  

         U cos φ 

 

           PC 

Trifàsic  IC = ------------ 

               √3U cos φ 

 

A partir de la intensitat calculada es fixa segons la taula 1 de la ICT-BT-19 una 

intensitat superior anomenada màxima admissible (Iadm) superior a la calculada i 

es la intensitat màxima que pot suportar el conductor segons la norma. A partir 

d’aquí obtenim una primera secció del conductor (S i). 

 

En els cassos en que tinguem un circuit trifàsic caldrà calcular el factor de 

potencia (cos φ) de tot el conjunt de receptors. S’obté amb el càlcul de la 

potencia reactiva i la potencia activa de tots els receptors. 

 

 

13.4.4.4.2. Secció per caiguda de tensió 

 

El segon càlcul necessari és el derivat de la caiguda de tensió que hi ha a 

l’origen de la línia i al final. El REBT determina quina és la màxima caiguda de 

tensió pels diferents trams de la línia. 

 

En el nostre cas calcularem la caiguda de tensió de l’escomesa fins al quadres 

secundaris i dels quadres secundaris als receptors.  
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Quadres secundaris 

 

En el cas dels quadres secundaris es considera una càrrega única (un sol 

receptor)  la fórmula a aplicarà serà: 

 

Monofàsic    

 

      2  l  PC     2   l   IC   cos φ 

   SCT = --------------- = ----------------------- 

     σ   e   U        σ   e    

 

Trifàsic 

 

            l  PC             √3 l IC cos φ 

   SCT = --------------- = -----------------  

     σ   e   U       σ   e   

 

on, 

 

SCT es la secció del conductor en mm2 

l : longitud del cada conductor des del quadre general o secundari i el tram de 

circuit considerat. 

U tensió d’alimentació. 

σ  Conductivitat del conductor. 

e es la caiguda de tensió permesa. 

IC es la intensitat de càlcul. 

cos φ és el factor de potencia. 

 

 

A fer el càlcul s’escollirà la secció normalitzada superior a les dues calculades. 

Un cop fet els càlculs de la secció, s’haurà de veure si existeix un dispositiu de 

protecció o calibre amb la secció obtinguda o sinó caldrà escollir una secció 

superior de forma que coincideixi amb la intensitat del calibre escollit.  
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Figura 30. Màxima caiguda de tensió 

 

 

Receptors 

 

En el cas de la càlculs de caiguda de tensió des del quadres secundaris als 

receptors cal considerar les distancies de cada receptor i les fórmules canvien. 

Nosaltres per simplificar he suposat que tots els receptors estan concentrats al 

final de la línia com si fossin una càrrega única. Això és pot fer sempre i quan les 

càrregues siguin petites. 

 

En aquells cassos en que les distàncies siguin importants caldrà aplicar les 

fórmules per trams amb final ramificat. 

 

    2Mp   2Mi 

Sp = ---------------  Si = ---------------- 

 σ   ep  U   σ   ei  U 

 

on, 

Sp és la secció del tram principal i Si la dels trams secundaris. 

ep és la caiguda de tensió del tram principal i ei la caiguda dels trams ramificats. 

U és la tensió. 

σ és la conductivitat del conductor. 
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La caiguda de tensió de les línies ramificades serà la restant de la línia principal. 

 

13.4.4.5. Xarxa de terra 

 

Aplicant la instrucció ITC-BT-18 (Instal·lacions de posada a terra), s’instal·larà 

una anell de conducció enterrada i en cas que fos necessari s’hi afegiran piques 

de terra de forma que al final el valor de la resistència de terra no superi el límit 

establert per la normativa. 

 

Per fer el càlcul partim de la resistivitat del terreny i considerem que el tipus de 

terreny segons estudi geotècnic és de “calizas agrietadas” i el valor més 

desfavorable segons l reglament és :   

 

ρ Ωm = 1.000 Ωm (taula 4.3 de la ITC-BT-18) 

 

La fórmula per a calcular la resistència de terra és :  Rt =  2 x ρ/(L + 4 x n) 

On, 

R = resistència de terra. 

ρ Ωm = resistivitat del terreny. 

L = longitud del conductor enterrat horitzontal 

N = nombre de piques de 2 m ( ø 19 mm). 
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Es parteix de 6 piques que estaran unides entre sí mitjançant un conductor 

soterrat. Es realitzarà el càlcul per obtenir una Rt de 10 Ω i obtindrem la longitud 

del conductor. 

10 =  2 x 1000 /(L + 4 x 6) 

 

D’aquí obtenim una L = 224 m 

 

Per tant per aconseguir una resistència de terra de 10 Ω caldrà instal·lar 6 piques 

de terra més una instal·lació de 224 metres de conductor soterrat. Les piques 

seran de 2 m de ø 19 mm d’acer i recobertes amb una capa de coure i 

enterrades a 80 cm de profunditat per sota el nivell de terra i s’uniran entre elles 

per mitjà d’un conductor de coure de 25 mm2. 

 

La profunditat no pot ser inferior a 0,5 m per evitar que disminueixi la resistència 

de terra derivada de les humitats del terra i a l’hora de fer els fonaments caldrà 

deixar els connectors de les piques per a poder-los unir entre elles i les 

armadures del fonaments. 

 

Un cop realitzada la instal·lació caldrà mesurar la resistència de terra i comprovar 

que és inferior a la marcada per la normativa. En cas que no fos així caldrà posar 

més piques. 

 

 

13.5. Gas 

 

Les necessitats de gas en aquets edifici son les que afecten a la producció de 

calor per escalfament d’aigua calenta sanitària i calefacció.  

 

Hem fixat una connexió i comptador tipus G10. 

Tub de 2”. 

 

L’armari del comptador està situat al costat dels armaris de serveis dins la sala 

d’instal·lacions amb accés directe des del carrer. 
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Es disposa una clau de tall a l’exterior.  

 

 

13.6. Aigua sanitària 

 

El projecte considera una escomesa situada a l’armari, amb accés des de 

l’exterior, integrat amb el conjunt d’altres armaris de comptadors de serveis. 

 

La instal·lació de fontaneria té el seu origen a la xarxa municipal. L’armari dels 

comptador i l’antiretorn es situarà a l’armari. 

 

L’escomesa i el comptador, per l/h, DN 75 amb tub  de PE. 

 

Des del comptador i per al cel ras es fa una distribució en arbre. Els consums 

principals són a la zona de vestuaris, on distribuïm a través de vàlvules 

hidrobarrejadores i alimentació a dipòsit acumulador elèctric ACS (5.000 l ). 

 

Totes les dutxa disposen d’aigua freda i calenta. 

 

La instal·lació per a la distribució d’aigua es farà amb un tub de polipropilè, amb 

distinció d’aigua freda i calenta. 

 

 

13.6.1. Aigua calenta sanitària 

 

El consum previst és de  6000  l/dia aproximadament. 

 

A cada vestuari, hi haurà una clau hidrobarrejadora (clau de pas) per control de 

temperatura d’aigua de dutxes. 

 

Hi ha un dipòsit d’acumulació de 2000 l de ACS aigua a 60 º.  

 

Cada vestuari disposa de claus de seccionament tant per aigua calenta com per 

aigua freda. 

 

Totes les canonades i accessoris d’aigua calenta i freda que no estiguin 

encastats, aniran aïllats mitjançant fundes d’escumes d’elastòmer de 20 mm. 
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13.7. Calefacció 

 

El sistema proposat per la calefacció està format per la caldera de gas i els 

radiadors que són els responsables de transmetre la calor als departaments. 

 

L’avantatge principal respecte altres sistemes d’escalfament és que el sistema 

de calefacció per radiadors permet la regulació individual de cada un d’ells o fins 

i tot la seva anul·lació. Això dóna molta versatilitat i millora el confort de les 

persones. 

 

El sistema escollit serà d’un tub. Aquests sistema es basa en l’ús d’un sol tub 

que subministra aigua calenta a cada un dels radiadors de la instal·lació per 

tornar finalment a la caldera. 

 

La caldera escollida serà tipus mural de gas propà o gas ciutat amb una 

capacitat calorífica màxima de 24.000 Kcal/h i s’usarà per subministrar aigua 

calenta i calefacció. 

 

 

13.8. Sanejament 

 

El sistema de sanejament de tipus separatiu per l’interior de l’edifici. Les aigües 

de coberta tenen els seus propis baixants i col·lector fins a arribar al sifó a la 

xarxa urbana. 

 

Hi ha un punt  contacte amb la xarxa urbana que és al carrer Taquígraf Serra.  

 

Les aigües recollides per filtració es recullen amb baixants que aniran a un 

col·lector propi i abocats a un dipòsit. 

 

Com que la planta soterrani queda sota la cota del desguàs, es fa un col·lector 

sota paviment que recull les possibles aigües fins a un dispost d’acumulació 

situat sota el paviment del magatzem del soterrani. A aquests magatzem es 

situarà la boca de registre del dipòsit. 

 

El dipòsit s’adaptarà a les dimensions que permetin els fonaments. 

Les bombes de fecals seran d’immersió per aigües brutes que permetin com a 

mínim eliminar 5,5 m3/h. Se’n muntaran dues per a disposar d’una de reserva en 

cas d’emergència. 
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14. Maquinària 

 

La maquinària principal que constarà el Parc serà la següent :  

 

• Compactadora de brossa. 

• Elevador de vehicles industrials. 

 

 

14.1. Compactadora de brossa 

 

La compactadora de brossa és un contenidor de residus normalment oscil·la 

entre 25 i 30 m3 però amb una capacitat real d’emmagatzematge superior de 

l’ordre de 4:1. Aquest motiu és el que fa rentable la seva inversió ja que es 

justifica a través de l’estalvi en viatges per a buidar els residus a les plantes de 

tractament. 

 

Es per això que es planteja la possibilitat d’augmentar en una segona unitat 

compactadora fent una reserva de consum elèctric. 

 

La compactadora escollida serà de la marca Husmann de 26 m3 amb sistema de 

càrrega tipus ganxo.(Veure annex 2 maquinària) 

 

 

14.2. Elevador hidràulic de vehicles industrials 

 

Per fer el manteniment bàsic dels vehicles de recollida i neteja cal poder aixecar 

el vehicle amb algun elevador industrial. L’elevador escollit podrà aixecar un 

màxim de 25 Tm suficient pel pes dels vehicles que es disposen. 

 

L’elevador serà de la marca Velyen model 4ED0800 de quatre columnes i es 

mou mitjançant un sistema hidràulic. (Veure annex 2 maquinària). 

 

S’ha escollit aquest model principalment per la garantia de seguretat que ofereix. 

Disposa d’un sistema de seguretat contra obstacle, un sistema de electroimant i 

els conductors elèctrics poden reposar sense càrrega.  
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15. Mesures de protecció contra incendis 

 

Aquest apartat té l’objectiu de establir les mesures necessàries per a garantir la 

seguretat davant d’un incendi a través del compliment de la normativa vigent.  

 

L’objectiu és salvar vides, minimitzar les pèrdues econòmiques derivades pel foc 

i aconseguir que l’activitat diària de la feina quedi el menys perjudicada possible. 

 

Les mesures contra incendis n’hi ha de dos tipus :  

 

• Mesures passives que són aquelles relacionades amb la construcció de 

l’edifici pel que fa referència principalment a l’evacuació de les persones i al 

retard de la propagació del foc. 

 

• Mesures actives: són el conjunt d’instal·lacions d'extinció d'incendis. 

 

Un dels dilemes que ens trobem a l’hora de legalitzar els Parcs de Neteja és 

saber si el Parc de neteja és una industria o un aparcament de vehicles. Això es 

necessari saber-ho per a veure com ens afecta l’Ordenança reguladora de les 

condicions de protecció contra incendis. 

 

Per saber si es pot considerar industria hauríem d’anar a la definició que fa la 

Llei 21/1992 del 16 de juliol, de industria on en el seu article 3 Àmbit d’aplicació i 

competències defineix industria com : 

 

“1. Se consideran industrias a las actividades dirigidas a la obtención, 

reparación, mantenimiento o reutilización de productos industriales, el envasado 

y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de los 

residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y 

procesos utilizados” 

 

“2. Estarán incluidos los servicios de ingeniería i diseño, consultoría  tecnológica 

y asistencia técnica directamente relacionados con las actividades industriales” 

 

Veien aquestes definicions podem dir l’activitat que es realitza en els Parcs de 

Neteja no està inclosa en les activitats descrites anteriorment ja que no es 

fabriquen productes, ni es fa recuperació i eliminació de residus. Tampoc és un 

servei d’enginyeria. 
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L’únic a tenir en compte és la recollida de residus mitjançant la compactadora. 

Aquesta activitat és més pròpia d’una operació de logística que no de producció. 

 

Podríem tenir la temptació de considerar el Parc de Neteja com un aparcament 

simple de vehicles però la definició d’aparcament diu :  

 

• L’activitat mercantil en què una persona cedeix un espai en un local o 

recinte del qual és titular per a l’estacionament de vehicles de motor.  

 

• L’activitat que implica un deure de vigilància i custòdia d’un vehicle durant 

el temps d’ocupació a canvi d’un preu determinat en funció del temps real 

de prestació del servei.  

 

Com es pot veure a la definició anterior ninguna d’aquestes activitats és l’objectiu 

principal de l’activitat ja que l’aparcament de vehicles és una conseqüència de 

l’activitat de neteja.  

 

Un factor que ens fa pensar en aquesta mateixa línia és el fet que normalment 

l’aparcament te una baixa ocupació de persones mentre que en la realitat 

tindrem una ocupació superior.  

 

Si tota la superfície fos aparcament l’ocupació seria 1 persona cada 40 m2 i en 

2.583 m2  tindríem 64 persones. 

 

El Parc de Neteja s’ha dimensionat per 91 persones que són els operaris 

directament relacionats amb el servei, personal d’oficina, administració  i 

encarregats 15 persones i personal taller 4 persones més. En total 110 persones. 

 

La conclusió que s’extrau és que un Parc de Neteja no és una industria ni 

tampoc un aparcament si agafem la definició estricte de la llei. De totes maneres 

al meu entendre l’activitat del Parc de neteja s’aproxima més a una activitat 

d’aparcament que a una activitat industrial.  

 

Davant aquesta situació el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 

(SPEIS) en aplicació de l’article 3.2 de la l’Ordenança reguladora de les 

condicions de protecció contra incendis (2008) pot exigir les mesures de 

protecció contra incendis que consideri necessàries en aquelles activitats i 

instal·lacions que consideri.  
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En aquests cassos l’experiència demostra que el SPEIS sempre demana el 

compliment de la normativa de protecció contra incendis considerant l’activitat 

com a aparcament i per tant nosaltres haurem de justificar el seu compliment. 

 

 

15.1. Reglamentació 

 

La normativa que és d’aplicació per l’ús d’aparcament: 

 

• Ordenança reguladora de protecció contra incendis del 2008 de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

• Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de 

protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-

CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, correcció d'errades DOGC 2005, de 

30.1.1995). 

 

• Codi Tècnic de l’Edificació, DB SI, Seguretat en cas d’Incendi.  

 

• Ordenança d’aparcaments. 

  

 

15.2. Màxima superfície construïda admissible dels sectors d’incendi. 

 

Si es considera que el Parc de Neteja és un edifici tipus “C” aïllat i de risc baix, la 

superfície del sector d’incendi és sense límit en aplicació de la Taula 2.1 del 

reglament. Per tant podem considerar la totalitat de la superfície del Parc com a 

un únic sector d’incendi de 2.583 m2. 

 

 
Figura 31. Edifici tipus “C” 
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15.3. Càlcul d’ocupació.  

 

15.3.1. Ocupació teòrica. 

 

Per saber l’ocupació teòrica s’ha consultat la taula 2.1 SU3 del codi tècnic i hem 

obtingut el següent resultat : 

 

Concepte Blocs Superficies m2/persona Persones 

Aparcament vehicles grans 42 758,6 40 19 

Compactadora 3 54,2 0 0 

Rentador 3 54,2 0 0 

Aparcament vehicles petits 27,5 496,7 40 12 

Oficines encarregats 4 72,3 10 7 

Oficines administració 5,5 99,3 10 10 

Taller 5,5 99,3 3 33 

Vestuaris homes 5,5 99,3 3 33 

Vestuaris dones 5,5 99,3 3 33 

Menjador 2 36,1 3 12 

Sindicats 0,75 13,5 10 1 

Magatzem 5 90,3 40 2 

Instal·lacions 1 18,1 0 0 

Accessos i escales 32,8 20,0 2 10 

Accessos vehicles   571,5 40 14 

Superfície total 143 2582,9   188 

1 bloc = 18,0625 m2 (4,25x4,25) 
Taula 26. Ocupació teòrica  

 

L’ocupació es de 188 persones.   

 

 

15.3.2. Ocupació real 

 

Per saber l’ocupació real s’ha calculat el nombre de persones que hi ha en el 

moment de màxima ocupació que es produeix justament al migdia en el moment 

de canvi de torn. Tenim 34 persones que finalitzen el primer torn, 18 que entren 

al torn de tarda, 15 és el personal d’administració i encarregats i 4 persones de 

taller. En total 71 persones. 

 

Ocupació = 71 persones. 
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15.4. Nombre de sortides 

 

Es contemplen dues sortides  en aplicació de l’article 31 de la Ordenança 

reguladora de protecció contra incendis del 2008 de l’Ajuntament de Barcelona i 

segons taula 5.1 de la SI 3 evacuació d’ocupants. 

 

També en aplicació de l’article 29.6 de la mateixa normativa una de les sortides 

conduirà directament a l’espai exterior segur , és a dir, en el nostre cas 

directament al carrer a través d’una escala. 

 

En concret el edifici disposarà de tres sortides directes a l’espai exterior on dues 

d’elles tindran un distància inferior a 50 m. 

 

 

15.5. Materials 

 

Els materials de revestiment en façanes i mitgeres seran de classe M1 segons 

article 22. 

 

 

15.6. Resistència al foc dels elements estructurals principals 

 

Es considera element estructural els forjats i bigues de la construcció. 

 

En aplicació de la taula del codi tècnic de l’edificació SI 6, els elements  

estructurals en aparcaments d’una altura d’evacuació inferior a 15 m hauran de 

complir una resistència al foc de 90 minuts (RF-90). 

 

 

15.7. Alçada d’evacuació 

 

Com l’alçada d’evacuació (6 m) és superior a 2 m podem afirmar segons les 

disposicions complementàries de la Ordenança reguladora de protecció contra 

incendis del 2008 de l’Ajuntament de Barcelona disposem d’una planta soterrani.  

 

En el nostre cas tenim una alçada d’evacuació de 6 m que és la màxima alçada 

que permet la normativa (segons taula 5.1 de la S I 3 evacuació d’ocupants) pel 

que es refereix a escales d’evacuació ascendent en ús aparcament.  
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15.8. Rampes, escales i portes. 

 

15.8.1. Rampes 

 

En aplicació del codi tècnic en la secció SU1 seguretat davant el risc de caigudes 

en diu que la pendent de les rampes serà inferior al 16 % quan s’usin per sortida 

de vehicles i persones. Com hem escollit la rampa com una sortida d’emergència 

per persones hem fet la pendent del 15%. 

 

 

15.8.2. Escales 

 

Les escales d’emergència es dimensionen tenint en compte  la SU1 seguretat 

davant el risc de caigudes en el punt 4 escales i rampes. 

 

L’amplada de les escales d’evacuació ascendent no protegides ha de complir  

A>= P/(160 – 10h) segons taula 4.1 

 

La màxima ocupació permesa per fer escales no protegides es de 100 persones 

segons la formula anterior (160-10*6 = 100). Com que l’ocupació calculada es de 

188  direm que les escales han de ser protegides. El nostre cas que només es 

obligat tenir dues sortides i disposem de 2 escales i la sortida de la rampa. 

Caldrà doncs que les dues escales siguin protegides. 

 

S’ha considerat que en aplicació del punt 2 de l’article 4.1 criteris d’assignació 

d’ocupants que en cas d’incendi fem la hipòtesis que un 50 % del personal 

s’escaparia per l’escala protegida situada al fons del Parc i la resta sortiria per la 

rampa i l’altra escala protegida d’accés de personal.  

 

Per tant caldrà dimensionar l’amplada per el supòsit de 188 /2 = 94 persones.  

 

Pel nostre cas i segons la taula 4.1 : 

 

S= 10 m2 

As = 1 m 

E=94 

 

E= 3 S + 160 As = 3*10 + 160 = 190  Compleix!! 

 

Per tant l’amplada de l’escala protegida serà d’1 metre.  
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En aplicació del codi tècnic en la secció SU1 seguretat davant el risc de caigudes 

tenim les mesures dels esglaons reglamentàries.  

 

Amplada de la Petjada H= 300 mm 

Amplada de la contrapetjada C = 150 mm 

Amplada dels descansos = 1 m2 

Superfície total de l’escala S= 10 m2 

Nombre d’escales per cada tram = 10 esglaons 

Nombre de trams = 4 trams 

Desnivell total =  6 m. 

Comprovem el compliment de l’equació següent :  

 

540 mm  =< 2C + H <= 700 mm 

 

2* 150 + 300 = 600  Compleix !! 

 

 

15.8.3. Portes 

 

En aplicació de la taula 4.1 del codi tècnic SU 3 l’amplada de les portes seran de 

0,8 m d’amplada. 

 

Les portes seran abatibles amb eix de gir vertical i fàcilment operables. El 

mecanisme d'obertura suposen el menor risc possible per la circulació dels 

ocupants. 

 

 

15.9. Recorreguts d’evacuació. 

 

Cal dir que es considera origen d’evacuació tot punt ocupable de la superfície del 

Parc. La longitud màxima de recorregut és inferior a 50 m considerant l’origen 

d’evacuació qualsevol punt ocupable del Parc. 

 

Els passadissos d'evacuació estaran lliures d'obstacles . 

 

 

15.10. Senyalització 

 

Segons SI3 del codi tècnic la senyalització serà  : 
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• Les sortides de l’edifici es senyalitzaran amb un rètol “SORTIDA”.  

 

• Les sortides exclusives en cas d’incendi es senyalitzaran com a “Sortida 

d’emergència”. 

 

• Al llarg del recorregut es posaran senyals indicatives de direcció cap a les 

sortides. 

 

 

15.11. Control de fum d’incendi 

 

Segons el codi tècnic en l’apartat SI3 ens indica que cal instal·lar un sistema de 

control de fum d’incendi garantint l’evacuació d’ocupants. S’aplicaran les normes 

definides en la DB HS3 del codi tècnic. 

 

Per garantir el control de fum disposarem d’uns sistema de ventilació dins la nau 

amb extractors industrials de dues velocitats. La primera velocitat ens garanteixi 

la ventilació suficient per garantir les condicions ambientals. En cas d’incendi els 

detectors avisaran i automàticament es posaran els extractors de ventilació a la 

màxima potencia. 

 

Pel que fa a les escales d’emergència tindrem un extractor tipus ventilador que 

s’activarà en cas d’incendi per evitar l’acumulació de fum a l’escala. 

 

 

15.12. Instal·lacions de protecció contra incendis  

 

En aplicació de la taula 1.1 del codi tècnic SU4 tindrem :  

 

 

15.12.1. Extintors 

 

Es posaran d’eficàcia 21A -113B a 15 m del recorregut. 

 

 

15.12.2. Boques d’incendi equipades 

 

En aparcament caldrà posar boques d’incendi quan la superfície sigui superior a 

500 m2. En el nostre cas s’han posat 2 boques d’incendi del tipus 25 mm tenint 
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present que la separació màxima entre cada BIE serà de 50 m. A més la 

distancia des de qualsevol punt ocupable del local i la BIE més pròxima serà com 

a màxima de 25 m. 

 

Cal que la zona de l’entorn de cada BIE estigui lliure d’obstacles de forma que 

sigui de fàcil l’accés. 

 

15.12.3. Sistema de detecció d’incendi 

 

El sistema disposarà de detectors d’incendi. 

 

15.12.4. Enllumenat d’emergència 

 

L’enllumenat d’emergència s’usa per donar llum en cas de fallada de l’enllumenat 

general de forma que permeti l’evacuació d’ocupants de l’edifici de forma fàcil i 

segura. El temps mínim de funcionament serà d’una hora i entrarà en servei 

automàticament en el moment de fallada de la xarxa elèctrica.  

 

El mínim d’iluminació serà 1 lux a nivell de terra en els recorreguts d’evacuació. 

en els punts on hi ha hagi equips de protecció contra incendis el mínim serà de 5 

lux. 

 

Característiques de la llum d’emergència :  

 

• Llums d’emergència de fluorescència d’alt rendiment.  

 

• Disposa de bateries de Ni-Cd amb una autonomia de 5 hores. 

 

• La coberta de la llum és de policarbonat. 

 

• Es col·locaran un total de 27 unitats. 

 

Per reforçar l’enllumenat d’emergència necessari per espais grans com aquest 

edifici, s’ha previst la col·locació de 4 projectors d’alta potencia que s’encenen 

quan la tensió cau per sota del 70 % del seu valor nominal. La potencia serà de 

80 w i 1100 lumen. 
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15.12.5. Hidrants exteriors 

 

Es disposarà d’un hidrant d’incendi que estarà ubicat a una distancia menor de 

100 m segons Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis. 
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16. Descripció constructiva de l’obra 

 

Per facilitat de construcció i rapidesa i atenent experiències d’altres obres 

similars on el temps d’inici i acabament pot ser un factor determinant, hem decidit 

que tota l’estructura constructiva es farà del tipus prefabricada. 

 

Els passos a seguir seran els següents : 

 

• Treballs previs que engloben : la neteja i enderroc de les cases on 

actualment hi ha al solar i el moviment de terres. 

 

• Determinarem les característiques del terreny amb l’estudi geotècnic.  

 

• Definirem la construcció dels murs de contenció. 

 

• Definim el tipus de fonamentació escollida.  

 

• Definim l’estructura restant. Pilars, forjats, lloses, etc.. 

 

 

16.1. Reglamentació 

 

NBE-AE-88 Accions en l’edificació. 

NBE-QB Cobertes amb materials bituminosos. 

NBE-CT. Condicions tèrmiques dels edificis. 

NBE-CA. Condicions acústiques dels edificis. 

EH-98. Instrucció del formigó estructural. 

 

 Accions en l’edificació.     pàg. 

16.2. Tasques prèvies. 

 

Aquest solar actualment està ocupat per edificacions molt deteriorades formades 

per cases individuals d’una i dues plantes. Per tant caldrà incloure inicialment 

l’enderroc d’aquestes vivendes i el transport d’aquests residus en plantes 

autoritzades. Després la neteja del solar i desbrós del terreny, i la realització del 

buidatge de terres corresponent a la fonamentació. 

 

El moviment de terres consistirà en la igualació de la parcel·la a nivell del carrer 

taquígraf Serra que es referència a la cota 0,0 i el buidat per construir l’edifici 
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soterrat. Tot el volum de terra que s’extraurà mecànicament amb camions 

bolquet i abocat a llocs establerts segons especifica la normativa.  

 

    p 

16.3. Estudi geotècnic. 

 

L’estudi geotècnic ens permetrà saber les característiques del terreny que serà la 

base per a dimensionar els fonaments. Els objectius que s’han fixat són :  

 

1.- Determinar les diferents capes de sedimentació (Unitats litològiques) que 

formen el sòl i el subsòl les seves característiques. 

 

2.- Determinar la profunditat de la capa freàtica en cas que n’hi hagi.  

 

3.- Determinar les càrregues admissibles que podran suportar les cimentacions. 

 

4.- Proposar el tipus i profunditat de la fonamentació a partir de les 

característiques geotècniques dels material reconeguts. 

 

S’ha fixat les característiques del terreny :  

 

Resistència a compressió del terreny Ru : 2,5 Kg/cm2 .  

Densitat : 1800 kg/m3.  

Resistibilitat del terreny (ρ)  : 1.000 Ωm. 

Tipus de terreny : “calizas agrietadas”.  

El terreny no presenta nivell freàtic. 

 

 

16.4. Tipus d’estructura 

 

L’estructura general del Parc de neteja escollida serà de formigó armat 

principalment prefabricat excepte les sabates dels pilars que es faran amb 

formigó armat (in situ). El formigó presenta molt bones propietats al treball a 

compressió mentre que són dolentes en quan als esforços a tracció. Per resoldre 

aquest inconvenient s’usa les armadures d’acer de Ø19 que barrejades amb el 

formigó ens dóna molt bon comportament mecànic. 

 

A part, el formigó armat ens dóna : 

 

• Bones propietats al desgast. 
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• Gran resistència al foc molt important en edificis. 

 

• Resistència a la corrosió perquè les armadures queden protegides pel 

mateix formigó i per tant no hi ha la possibilitat de corrosió de l’acer. 

 

Les estructures prefabricades estan fetes de formigó armat amb la peculiaritat 

que es fan al taller i es col·loquen directament a l’obra.  

 

Les avantatges principals són : 

 

• Molt bona qualitat del formigó. 

 

• Rapidesa d’instal·lació. 

 

L’inconvenient principal és el transport que sol ser bastant car. 

 

Es va descartar les estructures metàl·liques perquè, malgrat tenir molt bon 

comportament tant a tracció com a compressió i tenir unes seccions petites en 

comparació amb els sistemes prefabricats, tenen problemes de corrosió i poca 

resistència al foc. 

 

 

16.5. Fonaments 

 

Els fonaments son aquells elements que transmeten les càrregues de l’estructura 

sobre el terreny. La profunditat a la qual es posaran serà d’1 metre sent el mínim 

0,8 m. 

 

Les cimentacions definides serán del tipus superficial on la relació H/B < 4 sent H 

la profunditat màxima del fonament i B l’amplada de la base.  

 

El tipus de fonamentació escollida seran les sabates que són la base per a la 

sustentació dels pilars.  

 

Les sabates escollides són fonaments aïllats que només sustenten un pilar. Les 

mides de la sabata seran d’amplada B= 3,5 m i profunditat H=1 m. 

 

H/B = 0.28 cimentació superficial. 
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A la part inferior de la sabata es fa un una armadura mitjançant barres creuades 

sempre amb una separació màxima de 20 cm. com que usarem pilars 

prefabricats caldrà posar una platina d’acer.  

 

Per a calcular la sabata i comprovar la resistència que ens dóna s’ha definit 

altres paràmetres com el tipus de formigó que ser el HA-25 que aguanta una 

càrrega a comprensió de 2500 kg/ m2. 

 

 

Figura 32. Dades geomètriques de la sabata 

 

 
Figura 33. Detall de la planta de la sabata rígida 
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Figura 34.  Detall de la secció de la sabata i pilar 

 

 

Figura 35. Materials i coeficients de seguretat de la sabata 

 

Dels càlculs obtinguts del programa online (www.areadecalculo.com) s’obté que : 

 

Tensió  màxima que sobre  el terreny 1,71 Kg/ cm2< 2,5 Kg/ cm2 

 

Per tant la cimentació és adequada. 

 
 

http://www.areadecalculo.com/
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Figura 36. Cimentació amb ancoratges Peikko 

 

L’armadura es farà amb acer de diàmetre Ø19 mm amb una separació de 0,1 m 

entre armadures. 

 

 

16.6. Pilars 

 

Els pilars seran prefabricats i es sustentaran a la sabata mitjançant una platina 

d’acer on aniran cargolats. 

 

Els pilars seran de 40 x 40  i de 6 m d’alçada del tipus prefabricat marca Gilva o 

similar i formigó HA250. 

 

El sistema de subjecció dels pilars a la sabata es pot fer de vàries maneres. Una 

és mitjançant perns i cargolar del pilar sobre una platina que s’introdueix a la 

sabata abans de formigonar.  

 

 
 

Figura 37. Sistema d’ancoratge de la casa Peikko. 
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16.7. Mur de contenció de terres 

 

Pel la construcció el Parc de Neteja cal fer un mur de contenció perimetral de la 

superfície. Aquest mur ens permet un desnivell de terres entre cada un dels dos 

costats.  

 

Els murs prefabricats de formigó es fabriquen a partir de la col·locació en 

paral·lel de plaques prefabricades que subjectades per un anclatge formen les 

parets exteriors del mur que posteriorment és formigonat. Amb aquest sistema 

constructiu es realitzen diferents tipus de murs independent de la seva amplada i 

altura. La seva rapida col·locació, la seguretat en el muntatge i l’acabat perfecte 

exterior fan que sigui un element molt interessant per diferents obres ja que 

també ens estalviem la manipulació, el lloguer i la neteja dels encofrats 

metàl·lics. 

 

El gruix del mur varia en funció de l’altura segons la formula e=0,1 x h. Per tant 

per un mur de 6 metres tindrem un gruix de 60 cm. 

 

El mur serà de formigó i de tipus continu que no presenta sortints ni graons. A 

l’igual que hem fet pel càlcul de les sabates aplicarem les dades geomètriques 

del nostre cas i obtindrem el valor de resistència que haurà de suportar el 

terreny. 

 

 
Figura 38. Dades geomètriques del mur de contenció 

 

El programa online de càlcul d’estructures (veure annex càlculs constructius) ens 

dóna la càrrega que ha de suportar el terreny per les condicions fixades.  
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Figura 39. Esquema d’ancoratge del Mur prefabricat  
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Figura 40. Esquema del mur prefabricat de contenció  

 

 

 
 

Figura 41. Foto mur de contenció prefabricat  

 

 

16.8. Solera 

 

La solera del Parc de Neteja serà feta d’una capa de formigó in situ per a 

suportar càrregues mitjanes i altes degut a la circulació de vehicles que s’hi 

produirà diàriament.  

 

Haurà de disposar de juntes de dilatació per evitar que s’esquerdi.  

 

La composició de la solera és : 

 

http://www.gilva.com/material/35/imagen/muro.jpg
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1.- Llit de grava de 60 mm. 

 

2.- Capa impermeable de polietilè. 

 

3.- Capa de formigó HA 30 de 30 mm de gruix.  

 

 

16.9. Escales       pàg. 

 

Les escales seran prefabricades. Al ser escales protegides caldrà fer un encofrat 

que inclogui l’escala i que actualment no s’ha trobat prefabricat. L’encofrat ha 

d’incorporar un vestíbul previ.  

 

Hi ha dues opcions : encarregar a mida tot el conjunt escala + caixa d’escala i 

fer-lo prefabricat o fer l’estructura de la caixa amb formigó in situ i després 

col·locar l’escala prefabricada. 

 

 
 

Figura 42. Detall de les escales prefabricades 
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 Figura 43. Esquema secció de les escales 

 

 

16.10. Forjats       pàg. 

 

Els forjats són els elements estructurals que formen la planta d’un edifici. Tenen 

la funció de sostre i de terra per la planta superior. El cas de l’últim forjat serveix 

per a sostre de l’edifici. Seguint la línia de prefabricat, s’escull forjats formats per 

lloses alveolars prefabricades. Aquestes lloses són lloses unidireccionals de 

formigó armades.  

 

Les lloses alveolars es munten sobre les jàsseres (bigues) sense necessitat de 

puntals. 

 

Les avantatges més importants són: 

 

• Es idoni per grans llums. 

 

• Es molt ràpid de col·locar. 

 

• Té un bon aïllament acústic i tèrmic. 

 

• Bon acabat. 
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Un cop instal·lades, caldrà posar armadures reticulars i després una capa de 

compressió. 

 

 
Figura 44. Forjat amb plaques alveolars 

 

En aquells trams que necessitem fer obertures al forjat usarem una safata de 

suport de la llosa alveolar marca PEIKKO.  

 

 
Figura 45. Safata d’acer marca Peikko 

 

 

16.10.1. Forjat de l’altell  

 

El forjat de l’altell tindrà una superfície de 306 m2 (12 x 25,5). Serà prefabricat de 

gruix 40  (30 cm de placa alveolar i  10  de capa de compressió). 

 

Les jàsseres del forjat de l’altell seran de tipus T de 40 cm d’amplada amb un 

nervi de 30 cm i peu de 10 cm. 
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Figura 46. Secció de la jàssera de l’altell 

 
 
 

16.10.2. Forjat coberta 

 

El forjat es farà amb lloses alveolars pretesades de 40 cm més 10 cm de capa de 

compressió amb una llum màxima de 12 m i amplada de la placa entre 100 i 120 

cm. La superfície del forjat ocuparà tot l’espai del parc de neteja de 2583 m 2 

(46,75 x 55,25 m). 

 

Es lògic pensar que el pes que aguantarà el forjat de coberta es molt més gran 

que el del forjat altell per això el gruix de la placa alveolar és més gran. 

 

Les jàsseres del forjat de l’altell seran de tipus T de 40 cm d’amplada amb un 

nervi de 55 i peu de 20 cm. 

 

 
Figura 47. Secció de la jàssera de la coberta 
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16.11. Secció 

 

 
Figura 48. Secció general 

 

Veien la secció podem apreciar que amb les mesures fixades obtenim un alçada 

lliure de 5,1 m. d’alçada suficient per fer passar els vehicles. 

 

 

16.12. Previsió de càrregues de l’estructura 

 

La previsió de càrregues han estat les següents : 

 

Pes propi del forjat + capa de compressió (40 + 10 cm) 650 Kp/ m2 

Sobrecarrega de terres 1.000 Kp/ m2 

Sobrecarrega d’us 200 Kp/ m2 

Total: 1.850 Kp/ m
2
 

Taula 27. Previsió de càrregues superficials  

 

Per saber si els elements estructurals definits aguantaran el pes de les càrregues 

previstes per l’estructura, s’han fet els càlculs tinguem en compte el pes propi de 

l’element estructural i el pes del forjat (Veure l’Annex càlculs construccions). 

 

En el cas del mur de contenció i el pilar s’ha calculat amb l’ajuda del programa 

informàtic online extret de la web www.areadecalculo.com. 
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16.13. Tancaments Exteriors.  

 

16.13.1. Coberta 

 

Els tancaments exteriors horitzontals són els formats per les cobertes. En el 

nostre cas la coberta arriba al nivell de carrer degut a ser un edifici soterrat. Per 

tant la composició de la coberta a partir del forjat alveolar caldrà assegurar un 

bon aïllament tant acústic com tèrmic i canalitzar les aigües pluvials.  

 

A més cal que pugui garantir la sobrecàrrega d’ús ja que l’espai serà usat com a 

parc infantil. 

 

La solució adoptada estarà formada per una coberta plana invertida de pendent 

1% suficient per la caiguda d’aigües i la seva composició serà : 

 

• Forjat base amb plaques alveolars. 

 

• Capa de compressió de formigó de 15 cm de gruix per fer les pendents.  

 

• Membrana impermeabilitzant (polietilè). 

 

• Grava. 

 

• Capa de terres. 

 
Figura 49. Detall de la coberta plana invertida 
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Per poder recollir l’aigua que és filtrarà a través de la terra i la grava posarem 

desaigües de tub de polietilè de 15 cm de diàmetre que baixaran al costat de les 

pilars. 

 

 

16.13.2. Porta industrial 

 

La porta d’entrada d’accés de vehicles es farà corredissa d’acer amb dues fulles 

de panel de sandwich, amb aïllament tèrmic i amb porta d’emergència de 

vianants incorporada. Aquestes portes es caracteritzen per la seva alta 

resistència i durabilitat i la subministrarà l’empresa Hörmann. 

 

Dimensions :  Alçada : 4,5 m. Amplada : 8 m.  

 

 
 

Figura 50. Porta industrial tipus sandwich marca Hörmann  


