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1 Memòria descriptiva 
 
1.1 Antecedents 
 
Objecte del projecte 

 
És objectiu de l’Ajuntament de Badalona i dels projectistes, el plantejament del projecte del 
Nou Mercat Municipal provisional Maignon. 
La millora del serveis que oferirà a la població, les òptimes condicions de les noves 
instal·lacions, i la bona adaptació a l’espai públic del seu entorn, son el primer objectiu per a 
la futura remodelació integral de l’actual mercat. 
 
El nou mercat provisional Maignon, es situarà a la confluència entre l’avinguda Martí Pujol i 
el Carrer Pietat, just al costat de L’església de la Providència. 
Es tracta d’un solar que ocupava la fàbrica “Can Parera”, recentment enderrocada, i on es 
situarà la futura Plaça de les Puntaires. 
Els accessos plantejats es realitzaran des dels tres carrers als que dona façana el nou 
mercat, i que son l’avinguda Martí Pujol, Carrer Pietat i Carrer Arnús. 
 
Promotor 

 

Ajuntament de Badalona 
NIF P-08.015.00J 
Plaça de la Vila, núm. 1 
08911 Badalona 
 
Redactor 

 
GAT, S.L. 
NIF B-62.216.676 
Carrer de la Riba, núm. 36 
08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona 
 
Descripció del solar 

 
La parcel·la té una geometria irregular amb una superfície de 970,80m2, dels quals es 
construeixen 870,00m2. 
 
Es troba en nucli urbá consolidat, i per tant tots els carrers disposen dels serveis necessaris 
per desenvolupar el mercat provisional. 
 
 
1.2 Descripció del projecte 
 
Justificació de la solució adoptada 

 
Per tal de produir un mínim impacte visual a l’entorn urbà on s’ubica, s’ha plantejat el mercat 
provisional com una carpa que ocupa la zona destinada a venda i un annex que engloba la 
zona destinada a serveis. Un sòcol comú, unifica la imatge de ambdós alternatives. Aquesta 
solució redueix l’alçada que assoleix la carpa, reduint l’impacte visual del volum resultant. 
Sobre la coberta de la zona de serveix es col·loquen les instal·lacions de clima, al costat de 
l’església i allunyades dels habitatges, protegides per un ampit de les vistes des de el carrer. 
Aquesta proposta de carpa reduïda afavoreix la reducció de potencies de les màquines de 
clima, i per tant el consum i manteniment del mercat. 
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Per trencar la monotonia de la zona i focalitzar l’interès visual i comercial, la façana es 
composa de panells tipus sandwich d’alumini lacat de quatre tonalitats blaves que recorden 
la vinculació amb el mar que el municipi sempre ha mantingut. 
Els accessos es complementen amb unes marquesines  de igual material de façana, que 
recorren i protegeixen unes àmplies superfícies de vidre de seguretat. Aquest permet una 
aportació de llum natural a l'interior del mercat i una major interrelació d’aquest amb l’entorn 
al qual es troba, donant així un major confort espacial. 
El mercat es converteix no només en un espai comercial sinó també en un espai de pas, de 
conversa i intercanvi. 
El servei de BAR es situa a la cantonada de l’avinguda Martí Pujol i el carrer Pietat a la 
façana vidriada de la cantonada. Aquesta ubicació es la més visible, de manera que ajuda a 
atreure al públic al mercat. 
La estació transformadora proposta es prefabricada tipus "Ormazabal", oculta dins d’un pati 
de serveis. La estació prefabricada redueix molt el temps de tràmits amb les companyies 
elèctriques, asseguren la seva entrada en funcionament al final de les obres. La seva 
ubicació es al costat del carrer amb tràfic rodat,  l’avinguda Martí Pujol, a prop de la línia de 
mitja tensió. 
La situació de la cambra de brossa (climatitzada amb fred positiu) es la mes propera a la 
zona de recollida, des de l’avinguda Martí Pujol (únic carrer amb tràfic rodat dels que limiten 
el solar).  
 
Compliment del codi tècnic 

 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que l’edifici ofereixi 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 
d’ordenació de l’edificació. 
En compliment de l’article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas 
sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i de conformitat amb 
l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’edificació, es fa constar que en el projecte s’han 
observat les normes sobre la construcció vigents, i que les dites normes figuren ressenyades 
relacionades a l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta memòria. 
 
Requisit bàsic de funcionalitat (LOE) 

 
Criteris funcionals del projecte 
 
Utilització  

 
Es tracta d’un edifici d’us comercial on e preveuen un total de 25 parades de mides similars 
4,00 x 2,40 m, de les quals 1 ud. es destina a BAR i 4 uds. A la venda de peix. 
L’edifici annexa dona servei complementari a les feines de venda, com emmagatzematge, 
administració, escombraries i instal·lacions. 
 
La disposició i dimensions dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten d’adequada 
realització de les funcions previstes a l’edifici. 
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Accessibilitat 

 
El projecte garanteix l’accessibilitat de l’edifici a les persones amb mobilitat i comunicació  
reduïda o qualsevol altra limitació, en compliment de la normativa vigent. 
L’edifici provisional de nova construcció, té un itinerari practicable que l’uneix amb les 
dependències amb la via pública, d’acord amb les condicions següents de l’article 27.1 del 
Decret 135/1995: 
 
Itinerari practicable que uneixi l’habitatge amb les dependències d’ús comunitari i 
la via pública 
  Amplada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut  ≥ 0,9 m 
  Canvis de direcció: poder inscriure un cercle lliure d’obstacles de diàmetre  Ø≥1,2 m 
  Alçada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut   ≥ 2,10 m 
  No inclou cap tram d’escala   
  S’admet un graó interior d’una alçada màxima de   14 cm  
  Espai lliure a banda i banda del graó  ≥1,2 m 
  S’admet un graó a l’entrada de l’edifici d’una alçada màxima de  12 cm  
  Maxim pendent longitudinal de les rampes   12%  
  Longitud maxima de les rampes   10 m 
  Longitud mínima dels extrems de les rampes   1,20 m 
      
 
Accés las serveis de telecomunicacions 
 
El projecte de l’edifici ha garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les 
Infraestructures de telecomunicacions, segons el Reial decret llei 1/1998 sobre 
“Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación” (BOE 28/02/1998).  
L’edifici disposa dels serveis de telefonia bàsica (TB) i televisió terrestre i radiodifusió sonora 
(RTV).  
Pel que fa a la televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació ha de 
permetre la distribució dels senyals procedents de dos operadors, si bé no és obligatòria la 
col·locació d’antenes parabòliques.  
Quan als serveis de telecomunicacions per cable (TLCA), només cal preveure la 
canalització, fins als punts de presa dels usuaris una canalització, que possibiliti, en un 
moment donat, la col·locació del cablatge necessari, que serà a càrrec dels operadors.  
Pel que fa a la previsió d’espais per a les instal·lacions de telecomunicacions, es complirà 
Reial decret 401/2003 pel qual s’aprova el “ Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones “ d’àmbit estatal d’aplicació.  
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Quadre de superfícies 
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1.3 Prestacions de l’edifici 

 
Requisit bàsic de seguretat (CTE) 

 
Les prestacions de l’edifici s’estableixen per requisits bàsics, amb relació a les exigències 
bàsiques del CTE, i s’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que 
superi els llindars establerts al CTE. 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat se satisfan a través del compliment del Codi 
tècnic d’edificació, que conté les exigències bàsiques per als edificis i de l’observança del 
Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis. 
El compliment del CTE es pot garantir a través dels Documents Bàsics corresponents, que 
incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències 
bàsiques també es poden satisfer per mitjà de solucions alternatives, cas en el qual és 
necessari justificar que s’assoleixen les mateixes prestacions. 
 
SE Seguretat estructural 
 
SE1 Resistència i estabilitat  
 
Les sobrecàrregues d’ús específiques per al projecte acordades amb el promotor i no 
inferiors a les establertes al CTE són les següents:  
 

  SOBRECÀRREGUES D’ÚS  

  

  Ús comercial (D)                 

    Locals Comercials 5.00  kN/m2 (1)   4.00  kN (1) 
no 
simultània 

    Supermercats, grans superfícies 5.00  kN/m2 (1)   7.00  kN (1) 
no 
simultània 

  

  Zones accessibles a vehicles de bombers 20.00  kN/m2 (3)   50.00  kN (3,4) 
no 
simultània 

  Calçades i garatges vehicles < 30 kN 5.00  kN/m2 (1)   
4.00 
x10 

kN (1) simultània 

  
Calçades i garatges vehicles >30 kN < 160 
kN 

5.00  kN/m2 (2)   
4.00 
x45 

kN (2) simultània 

  

  Cobertes accessibles per a conservació (G)                 

    Pendent < 36% (G1) 1.00  kN/m2 (1)   2.00  kN (1) 
no 
simultània 

  
(1) DB SE-AE Accions a l’edificació 
(2) EHE-08 
(3) SB SI - Secció SI5 
  
 
A l’annex de la memòria de càlcul del projecte constructiu es detallarà el conjunt de les 
accions considerades planta a planta, i es determinarà el pes dels diferents elements 
constructius. 
 
Accions sísmiques:  
Segons la norma de construcció sismoresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica ab en 
funció de la situació del municipi és de 0.04 g.  
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L’edifici està classificat com a construcció d’importància normal i l’acceleració sísmica bàsica 
ab és inferior a 0,08g; a més l’estructura disposarà de pòrtics travats en les dues direccions i 
no es fonamenta sobre terrenys potencialment inestables, raó per la qual no cal aplicar la 
norma a l’edifici.  
 
SE2 Aptitud de servei 

El compliment d’aquesta exigència bàsica es comprovarà contrastant els estats límits de 
servei amb els valors límit establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici i els elements 
implicats en la deformació.  
 
Integritat dels elements constructius: 
 
A l’hora d’avaluar la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre l’estructura i 
els elements constructius, una estructura horitzontal es considera prou rígida quan les 
deformacions acumulades dels elements des del moment de la posada en obra (fletxa 
activa) compleixen els criteris següents:  

  

Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense 
juntes 

  L/500   (1) 
L/1000 + 0,5 
cm 

  (2) 

Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb 
juntes  

  L/400   (1)(3) 1 cm    (3) 

Sostres sense envans   L/300   (1)   

  
(1) DB SE 4.3    (2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE 08  

  

Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la 
fletxa 
Si la relació "llum/cantell útil" de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 
de l' EHE no cal comprovar la fletxa 
També es considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima 
a terme infinit compleix el criteri següent: 

  

Tots els sostres   L/250   (2)(3) L/500 + 1 cm   (2) 
(2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE 08  

 
Confort dels usuaris: 
 
A l’hora d’avaluar el confort dels usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, es 
considera que aquesta és prou rígida quan, tenint en compte només les accions de curta 
duració, la fletxa relativa és menor de L/350. 
 

Aspecte de l’obra: 
 
A l’hora d’avaluar l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou rígida 
quan considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa es 
menor de L/300. 
 
SI Seguretat en cas d’incendi 
 
El projecte que ha de garantir el requisit bàsic de Seguretat en cas d’incendi i protegir els 
ocupants de l’edifici dels riscos originats per un incendi, complirà amb els paràmetres 
objectius i els procediments del Document bàsic DB SI, per a totes les exigències bàsiques: 
SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l’incendi pel seu interior. 
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu exterior. 
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SI 3 Evacuació dels ocupants, a fi i efecte que l’edifici disposi dels mitjans d’evacuació 
adequats, perquè els ocupants el puguin abandonar. 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, a fi i efecte que l’edifici disposi dels equips i 
les instal·lacions adients per a possibilitar la detecció, el control i l’extinció de l'incendi 
SI5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció. 
SI6 Resistència estructural a l'incendi, a fi de garantir la resistència al foc de l’estructura 
durant el temps necessari per fer possibles tots els paràmetres anteriors. 
En edificis de nova construcció, també es d’aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 
 
SU Seguretat d’utilització 

SU1 Seguretat enfront el risc de caigudes  
 
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, 
les característiques de les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB-
SU1. 
Les característiques de les rampes necessàries per a l’eliminació de les barreres 
arquitectòniques s’ajustaran així mateix a l’opció més restrictiva entre el Decret 135/1995, de 
desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i el CTE DB-SU.  
Les característiques de les escales i les baranes de protecció també compliran el Decret 
259/2003, sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’us comercial. 
 
SU 2 Seguretat enfront del risc d’impacte o d’enganxades 
 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin impactar o quedar enganxats en elements fixos o 
practicables de l’edifici, d’acord amb DB SU 2. 
 
SU 3 Seguretat enfront del risc de quedar tancat 

 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins un recinte, de 
conformitat amb el que disposa el DB SU 3. 
 
SU 4 Seguretat enfront del risc causat per una il·luminació inadequada. 
 
A les zones de circulació de l’edifici es limitarà el risc de danys a les persones per una 
il·luminació inadequada, complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un 
enllumenat d’emergència d’acord amb el DB SU 4. Els nivells mínims d’il·luminació seran els 
següents:  
 

Zona 
Lluminària mínima 
[lux] 

Exterior Exclusiva per a persones Escales 10 
    Resta de zones 5 
  Per a vehicles o mixta   10 

Interior Exclusiva per a persones Escales 75 
    Resta de zones 50 
    
Factor d’uniformitat mitjà fu ≥ 40% 
 
SU 5 Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupació 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable a l’edifici que ens ocupa, atès que només es 
refereix a edificis previstos per a mes de 3000 espectadors drets. 
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SU 6 Seguretat enfront del risc d’ofegament 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable a l’edifici que ens ocupa, només ho és per a 
piscines d’ús col·lectiu, i en queden excloses les piscines dels habitatges unifamiliars. 
 
SU 7 Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable a l’edifici que ens ocupa perquè aquest no 
contempla aparcament. 
 
SU 8 Seguretat enfront del risc causat per l’acció del llamp  
 
El risc d’electrocució i incendi causat pels llamps es limitarà d’acord amb el que estableix el 
DB SU 8. Segons aquest DB, la densitat d’impactes sobre el terreny Ng en funció de la 
situació del municipi és de 4 impactes/any i km2, i els paràmetres per determinar la 
necessitat de la instal·lació de protecció dels llamps són: 
 
Coeficient relacionat amb l’entorn    C1= 0.50 
Coeficient, segons tipus de construcció    C2= 2.00 
Coeficient, segons el contingut de l’edifici    C3= 1,00 
Coeficient, segons l’ús de l’edifici    C4= 3,00 
Coeficient continuïtat activitat    C5= 1,00 
 
 
Requisit bàsic d’habitabilitat  (CTE) 

 

HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient). 

HS1 Protecció enfront de la humitat 

El risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l’interior de l’edifici i en els 
seus tancaments es limitarà d’acord amb el que estableix el DB HS 1. Segons aquests DB el 
grau d’impermeabilitat dels diferents tancaments en funció de les seves sol·licitacions serà el 
següent: 

  Murs        
  Coeficient de permeabilitat del terreny     0.0001 cm/s 
  Presència d’aigua     baixa   
  Grau d’impermeabilitat exigit     1   
          
  Terres       
  Coeficient de permeabilitat del terreny     0.0001  cm/s 
  Presència d’aigua     baixa    
  Grau d’impermeabilitat exigit     1   
          
  Façanes       
  Zona pluviomètrica de mitjana     III   
  Zona eòlica     C   
  Alçada de coronació de l’edifici    7,5 m    
  Classe d’entorn de l’edifici    E1   
  Grau d’exposició al vent    V3   
  Grau d’impermeabilitat mínim     3   
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HS2 Recollida i evacuació de residus 

 
Magatzem de contenidors: 
 
L’edifici disposarà d’un magatzem de contenidors per a les fraccions de residus a cada 
parada, i un espai comunitari aïllat per a contenidors selectius d’abocament per a les 
fraccions que tenen recollida centralitzada de superfície, a la zona de serveis. 
Per al seu disseny i càlcul, s’adopten criteris anàlegs als establerts a la secció HS 2 del DB 
HS. 

HS3 Qualitat de l’aire interior 
 
L’edifici disposarà d’uns mitjans de ventilació perquè els seus recintes es puguin ventilar 
adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant l’ús 
normal de l’edifici, d’acord amb els paràmetres i les condicions de disseny del DN HS 3.  
 
Segons el DB HS 3, pel dimensionat dels conductes d’extracció per a la ventilació híbrida, la 
zona tèrmica associada a l’emplaçament de l’edifici, que té una altitud de 6 metres, és Z.  

HS4 Qualitat de l’aire interior 
 
L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar aigua per al consum de forma 
sostenible a l’equipament higiènic previst, aportant cabals suficients per al seu funcionament, 
sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum de parades i impedint els possibles 
retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control 
del cabal d’aigua. 
 
En conformitat amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, les cisternes dels 
vàters tindran mecanismes de doble descàrrega i en cas de la previsió d’instal·lació de 
rentavaixelles al bar, aquesta serà amb aigua freda i calenta. 
 
D’acord amb el DB HS 4, la instal·lació podrà subministrar als aparells i equipament higiènic 
previst, el següent cabal instantani mínim en dm3 per segon:  
 
 

Tipus d’aparell    aigua freda    ACS 

     Rentamans   0,05   0,03 

     Lavabo   0,10   0,065 

     Dutxa   0,20   0,10 

     Banyera de 1,40 m o més    0,30   0,20 

     Banyera de menys de 1,40 m    0,20   0,15 

     Bidet   0,10   0,065 

     Vàter amb cisterna    0,10   - 

     Vàter amb fluxor    1,25   - 

     Urinaris amb aixeta temporitzada    0,15   - 

     Urinaris amb cisterna    0,04   - 

     Pica domèstica    0,30   0,10 

     Pica no domèstica    0,20   0,20 

     Rentavaixelles domèstic    0,15   0,10 

     Rentavaixelles industrial (20 serveis)    0,25   0,20 

     Safareig   0,20   0,10 

     Rentadora domèstica    0,20   0,15 

     Rentadora industrial (8kg)    0,60   0,40 
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     Aixeta aïllada    0,15   0,10 

     Aixeta garatge    0,20   - 

     Abocador   0,20   - 

 
 
No obstant d’acord amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, totes les aixetes de 
lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa tindran un cabal màxim de 0,20 dm3 per segon.  
 
HS4 Evacuació d’aigües 
 
Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials compliran les condicions de 
disseny, dimensionament, execució i materials previstes al DB HS 5, així com els paràmetres 
de l’article 3 del Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis.  
 
D’acord amb el DB HS 5, els diàmetres de les canonades d’aigües residuals seran els 
apropiats per transportar les unitats d’evacuació següents: 

Tipus d’aparell sanitari      Unitats de desguàs  

Lavabo     1 
Bidet     2 
Dutxa     2 
Banyera (amb o sense dutxa)      3 

Vàter   Amb cisterna  4 
    Amb fluxòmetre  8 

Pica de cuina      3 

Safareig     3 
Abocador     - 
Clavegueró sifònic      1 
Rentavaixelles     3 
Rentadora     3 

Bany   Vàter amb cisterna  7 
(lavabo, vàter, banyera i bidet)    Vàter amb fluxòmetre  8 

Bany petit    Vàter amb cisterna  6 
(lavabo, vàter i dutxa)    Vàter amb fluxòmetre  8 

 
D’acord amb el DB HS 5 apèndix B, per a les dimensions de les canals i baixants es 
considerarà que en funció de la situació del municipi la zona pluviomètrica és corresponent a 
la B, el valor de la isoyeta és 50 pel que la intensitat pluviomètrica és de 110 mm/h.  

HR Protecció enfront del soroll. 

HS1 Protecció enfront de la humitat 

Per protegir els ocupants dels edificis de les molèsties que ocasiona els sorolls, i assolir un 
nivell acústic acceptable es compliran les condicions mínimes exigides en el DB HR 
Protecció enfront el soroll. 
Al tractar-se d’un edifici d’una sola planta, les condicions a complir son les d’aïllament acústic 
a soroll aeri, limitacions del temps de reverberació i limitacions de soroll degut a les 
vibracions de les instal·lacions. 
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D’acord el DB HR els elements constructius detallats compliran les següents condicions 
d’aïllament mesurat en dBA:  
 

  Particions interiors entre àrees d’igual ús    ≥33     

  Particions interiors entre àrees de diferent ús    ≥45     

  Parets separadores de propietats o usuaris diferents    ≥50   (1) 

  Parets separadores de zones comunes interiors    ≥50   (1) 

  Parets separadores de sales de màquines global al soroll aeri   ≥55     

  Façanes      ≥30     

 

    al soroll aeri    Nivell soroll  impacte  

  Elements horitzontals de separació  ≥50 (1)  ≤65 

  Cobertes ≥50   ≤65 

  Elements horitz. de separació de sala de màquines  ≥55   ≤60 

 
HE Estalvi d’energia. 
 
HE1 Limitació de la demanda energètica 
 
Envoltant tèrmica: 
 
Segons l’apèndix D del DB HE Estalvi d’energia, la zona climàtica corresponent al municipi 
de Badalona és C2. 
 
La demanda energètica serà inferior a la corresponent a un edifici en el què els paràmetres 
característics dels tancaments i les particions interiors de la envoltant tèrmica siguin els 
següents: 
 
Transmitància límit de murs de façana 
i tancaments en contacte amb el 
terreny 

UMlim 0,73 W/m2K 

Transmitància límit de sòls  USlim 0,50 W/m2K 

Transmitància límit de cobertes UClim 0,41 W/m2K 

Factor solar modificat lluminari F Llim 0,32  

  

   
Transmitància de forats (1) UClim 

W/m2K 

Factor solar modificat límit de forats FHlim  

Baixa carrega 
interna 

Alta carrega interna 

 
 

   

% de forats  N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

  de 0 a 10 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 
  de 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 
  de 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - 0,60 - - 
  de 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) - - - 0,47 - 0,51 
  de 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) 0,59 - - 0,40 0,58 0,43 
  de 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 0,51 - 0,55 0,35 0,52 0,38 
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(1) En els casos en que la transmitància mitja dels murs de façana UMm, definida a l’apartat 
3.2.2.1, sigui inferior a 0,52 es podrà prendre el valor de UHlim indicat entre parèntesis per a la 
zona climàtica C2. 

Cadascun dels tancaments i les divisions interiors de l'envoltant tèrmica tindrà una 
transmitància no superior als valors indicats: 
 

  
ZONA 

C  
HE 1  

Art. 4 decret 
ecoeficiència  

Art. 6 decret 
ecoeficiència  

Murs de façana, particions interiors en contacte 
amb espais no habitables, primer metre del 
perímetre dels terres sobre el terreny 

0,95 0,70 0,63 

Terres 0,65     

Cobertes 0,53     

Vidres i marcs  4,4     

Mitgeres 1,00 3,30   

Particions interiors entre diferents unitats d’us 
d’habitatges  

1,2     

HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

El rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips es regularà d’acord amb el 
vigent Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 

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

S’aplicarà el DB HE 3 a totes les instal·lacions d’iluminació interior de l’edifici projectat. 
La luminància mitjana horitzontal mantinguda (Em), l’índex d’enlluernament unificat (UGR) i 
l’índex del rendiment del color (Ra) s’adequaran a les necessitats d’il·luminació dels usuaris 
de cada parada. 
L’eficiència energètica es garantirà limitant el valor del VEEI a 7,5 W/m2x100 lux a les zones 
comunes. 
Les zones d’ús esporàdic com banys i vestuaris, han de disposar d’un control d’encesa i 
apagada per sistema de detecció de presència o sistema de temporització. En cap cas no es 
realitzarà exclusivament des del quadre elèctric. 

HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

Al tractar-se d’un edifici d’us provisional i sense demanda d’aigua calenta sanitària, no es 
contempla la instal·lació de sistemes de captació, emmagatzematge i utilització d’energia 
solar. 

HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

Al tractar-se d’un edifici d’us provisional, aquest està exclòs de la obligació d’incorporar 
sistemes de captació i transformació d’energia solar en energia elèctrica per procediments 
fotovoltaics.  
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Decret d'ecoeficiència 

Es compliran els paràmetres obligatoris que assenyala el Decret 21/2006 d'ecoeficiència en 
els edificis: 
Aigua: sanejament i aixetes 
Energia: aïllament tèrmic, protecció solar, rentavaixelles 
Materials i sistemes constructius 
Residus domèstics 
Aïllament acústic 
 
Paràmetres d'ecoeficiència relatius als materials i sistemes constructius (article 6) 
 
En la construcció de l’edifici per obtenir un mínim de 10 punts, s’utilitzaran les solucions 
constructives següents: 
 
Coberta ventilada                                                                                 
sistemes pre - industrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de 
l’estructura 
sistemes pre - industrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície 
dels tancaments exteriors 

5 

6 

5 

Transmitància tèrmica tanc exteriors ≤ Km 0,63 W/m2 K  4 
Enllumenat comunitari amb detectors de presència 3 

Total punts  23 
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Pressupost aproximat 

 
El pressupost d’execució material per la construcció del mercat provisional Maignon puja 
aproximadament a la quantitat de 1.277.890,47 euros (un milió dos-cents setanta-set mil vuit-
cents noranta euros amb quaranta-set cèntims). 
 
 
 
Abril 2010 

GAT,S.L. 

 

 

 

Javier Aldamiz-Echevarria  Eloy Parrales   Mercè Palau 
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2 Memòria constructiva 

2.1 Descripció del Sistema Constructiu 
 
Preparació del terreny 
 

 Millora del terreny amb creació de llosa de terra amb tot-U seleccionat, realitzada en 
tongades de 30 cm. Cada dues tongades es farà una comprovació amb placa de 
resistència i proctor de compactació. Finalment, mitjançant dues punxades al terreny 
compactat es comprovarà la resistència final, que haurà de donar igual o superior a 1 
kg/cm2. 

 Anivellament de terreny amb aportació de terres fins a la cota +7,23 i posterior 
aportació d’emmacat de graves (30 cm de gruix). 

 
Estructura 
 

La fonamentació es realitzarà mitjançant sabates corregudes sobre les quals 
descansen pilars d’acer galvanitzat, en el cas de la carpa, o parets de càrrega, en el 
cas de l’edifici annexa. 
El forjat de coberta de l’edifici annexa es realitzarà amb bigues metàl·liques que, en 
el cas de recolzament d’instal·lacions, suportaran un forjat col·laborant, i en altres 
casos, suportaran l’acabat amb panell sandwich. 
 
Així, els elements estructurals es defineixen de la següent manera: 

 

 Muret perimetral de formigó armat HA-25/B20/I sobre sabata correguda segons 
plànols d’estructura  a definir. 

 Llosa de 30 cm HA-25/B20/I, armada amb dos bàsics inferior - superior ME 20x20 8-8 
B500T, i reforços parcials inferiors i d’encercolat perimetral i encofrada amb tauler 
rígid metàl·lic. 

 Estructura de pavelló amb pòrtic rígid biarticulat industrial amb alçada de peu 4,50m. 
Construït amb perfils en alumini extruït, reforços i parells en acer galvanitzat, amb 
secció de pòrtic, elements de rigidització i sistema general segons patent, amb 
corretges intereix apte per a garantir les sobrecàrregues d’us a coberta i amb dos 
pilars especials a pòrtics testers. Les unions i estabilització del conjunt seran exigides 
al fabricant-subministrador amb l’extensió del certificat d’estabilitat i justificació de 
càlcul signades pel tècnic habilitat abans de la seva comanda. 

 Reblerts lleugerament expansius SIKAGROUT de Sika per a garantir el contacte 
estructural de les plaques d’ancoratge. 

 Estructura amb parets càrrega de bloc de formigó armat B500D dn 12 i bigueria 
laminada S275JR per a suport de panells sandwich a coberta no transitable de zona 
annexa (zona de serveis). 

 Estructura amb parets de càrrega  de bloc de formigó armat B500D dn 12 i bigueria 
laminada S275JR de suport de forjat col·laborant amb acabat transitable a la zona 
d’annexa on es col·loquen les màquines de clima de la instal·lació. Aquest forjat serà 
apte per a unes sobrecàrregues d’us de 500kg/m2. 

 Perfils laminats S275JR de geometria diversa, amb emprimació ST28 
d'EUROQUÍMICA o similar a estructura de parades per a suspensió càrregues 
comercials i cel-rasos. També en accessos principals i suport de les façanes de vidre. 

 Perfils laminats S275R de geometria diversa per a formació d’escala i rampa d’accés 
pel carrer Arús, amb part trepitjable de xapa plegada llagrimada agv g=4mm. 

 Bigues de perfils laminats S275JR de geometria diversa per a suport de cobertes 
amb panell sandwich i coberta amb forjat col·laborant de l’edifici annexa. 
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Façanes 

 

 Revestiment de façanes amb panell multicapa d’acer galvanitzat+PIR+acer 
galvanitzat G=40mm, tipus Hurre o similar  segons UNE-EN 10143, col·locat amb junt 
vertical, classe M1 reacció al foc BS2D0, acabat prelacat exterior color a definir per la 
df e interior blanc Pirineus, fixat amb cargols i arandel.les tòriques. 

 Revestiment de façanes amb vidres laminats 6+6 mm col·locats a “testa” i segellats 
amb silicona transparent. La subjecció es realitzarà per la part superior e inferior amb 
dos “u” metàl·liques de 2 x 2 cm. 

 Portes pivotants de dues fulles amb vidre laminat 5+5 mm. 

 Marquesina de panell multicapa llis 1150 d'ARCELOR, 60mm, amb estructura de 
suport d’acer laminat massissa de gruix 8mm cada 1.00m soldada a perfil laminat 
« U » de pinçament 10mm, amb pp segellats i remats d’estanqueïtat. 

 
Cobertes 
 

 Coberta inclinada a dues aigües, de tendal sintètic (PVC d’alta tenacitat) doble, color 
blanc translúcid (segons aprovació DF), tot amb càmera d’aire pressuritzada, p.p. de 
patronatge d’acord entre trams de pòrtics a diferent llum, així com ganivets verticals 
resultants, fixada amb tensors a pòrtics, amb certificat de perforació. Tensors vistos 
sense solapes. Transport, muntatge  tendal sintètic doble segons descripció de 
partida. 

 Canaló acer galvanitzat (agv) secció 400.200.300.3 fixat mecànicament, amb pp 
formació d’ encaixos i recepció de baixant. 

 Baixants circular d'agv, seccions variables 140.2 fixat amb tirafons i brides i soldat a 
canaló. 

 Ancoratges metàl·lics normalitzats per a fixació d’arnesos seguretat en eventuals 
treballs de manteniment-reforma 

 Coberta plana invertida no transitable sobre suport de forjat col·laborant, amb 
pendent 0, barrera de vapor, aïllament tèrmic, sistema de membrana, làmina 
separadora i acabat amb llosa filtron a la zona de càrrega d’instal·lacions de l’edifici 
annexa. 

 Coberta plana no transitable amb acabat sandwich de xapa lacada i nucli rígid aïllant 
HI-PUR CT de HURREIBERICA o similar i 8 cm de gruix. 

 
Interiors 
 
Divisòries 
 

 Murs de bloc de formigó 40.20.15cm, en divisòries entre parades, magatzems, etc., 
amb màx., 15% estructurat amb HA-25/B/20/I i armat dn12 B500SD. 

 Murs de bloc de formigó 40.20.20cm, en magatzem brossa, amb 10% estructurat 
amb HA-25/B/20/I i armat dn12 B500SD i revestiment interior amb panells multicapa 
(junt vertical segons plànols) de fixació oculta, d'ARCELOR o similar, amb a=1150mm 
i g=60mm, textura a definir, construïts amb plaques finals d’acer galvanitzat acabat 
industrial polièster estàndard segons RAL a definir, i confinament interiors d’escuma 
PIR. 

 Murs de bloc de formigó 40.20.20cm, en parets de càrrega d’estructura de zona de 
serveis. 

 Murs de bloc de formigó 40.20.10cm, en divisòries entre serveis higiènics i oficines. 

 Mampara higiènica per a banys tauler compacte 13mm METEON/ATHLON o sb 
d'HOECHST, amb pp petit material de penja, tanca, indicació i ancoratge de sistema 
en acer inoxidable ainox (AISI 316) per a divisions interiors de cada bany. 
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Paviments 

 

 Solera recrescuda de formigó HA-25/B/20/I + ME 30x15 6-6 g20cm mitjà, incloent 
formació de pendents en interior de parades de venda 

 Paviment  de formigó remolinat amb aportació de quarç gris R=4 CLASSE 2 a la 
resta de paviments. 

 Protecció provisional de paviments, amb PPE M1 200g/m2. 

 Paviment de gres antilliscant CLASSE 2 a parades, banys i vestuaris. 
 
Revestiments 
 

 Enrajolat amb rajola semigres valència blanca, fins a 20x20 (format i junts a definir) 
en parades interiors, sobre arrebossat reglejat previ CEM-II/Z 42,5, 1:4 

 Enrajolat amb rajola semigres valència blanca, fins a 20x20 (format i junts a definir) 
en vestuaris i banys, sobre arrebossat reglejat previ CEM-II/Z 42,5, 1:4 

 Base de rètol de tauler de DM de 25 mm, amb acabat pintat plàstic en possessió 
d’etiqueta ecològica, per a rètols de parades. 

 
Fals sostre 
 

 Fals sostre amb plaques de guix laminat 13 mm a cadascuna de les parades, banys, 
oficines i passadis distribuïdor en aquesta zona.  

 
Fusteries 
 

 Fusteria perimetral d’acer en placa plana en “U” S275JR, fixant envidrament laminar 
transparent 6+6, amb pp separadors i segellats SIKASIL-N de SIKA o similar. 

 Portes metàl·liques de fulla/es batent/s per pintar d’estructura interior agv, acabades 
amb xapa plegada d'agv i reblert interior variable (LLR, guix laminat, etc), bastiment 
de base idèntic material i pp ferratges penjar i tancar. A accés a zona de serveis des 
del carrer 

 Portes metàl·liques EI-60 a RITU, escombraries, magatzem i exterior d’edifici annexa. 

 Portes batents de DM pintat amb pintura en possessió del segell ecològic a l’accés a 
banys, vestuaris i oficines. 

 Portes metàl·liques aïllants, segons fabricant, per a cambres frigorífiques i 
congelació. 

 Tancament practicable batent flexible de planxa de pvc transparent amb tractament 
alimentari pinçat sobre perfils laterals i frontissa doble batent en accés general a zona 
de cambres i magatzem. 

 Tendal poliamida per a tancament de parades interiors, color a definir, suspès per a 
obertura extensible i amb pp fixacions inferiors. 

 Porta seccional de seguretat, d’acer galvanitzat amb doble capa i aïllament , cega, 
incloent corró i guies laterals soldades/cargolades, i pp tanca de seguretat i joc de 
claus a accés interior d’edifici annexa. 

 Finestres oscil·lants i oscilo-batents quadrades d’alumini lacat color a definir a façana 
carrer Arús. 

 
Serralleria 
 

 Barana d’acer amb passamà i brèndoles cada 10cm executats en perfil massis 50.10 
i muntants massissos circulars de 1cm. 

 Detalls diversos agv diverses sèries, per a remat i finalització de trobades, (inferior 
façana, cantonades façana, acabaments laterals i superiors d’accessos a mercat, 
acabament inferior i superior rètols interior parades). 
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 Escales de gat per a accés a planta coberta de climatització, construïdes en acer 
laminat amb placa plegada soldada llagrimada g=4mm, estructura ancorada a 
parament. 

 
Altres elements 
 

 2 miralls 3+3 sobre suport DM. 

 Mirall adaptat 3+3 sobre suport DM. 

 Tub de llum mecanitzat sobre perfil circular 250.6 col·locat a h=450mm, amb enreixat 
galvanitzat de protecció inferior, bases per a regletes fluorescents i pp alimentació, 
posada a terra i regleta fluorescent estanca 2x2x18w 

 

2.2 Sistema de condicionament i instal·lacions  

 
Subministrament d’aigua 

L’edifici disposarà de subministrament d’aigua potable. La xarxa d’aigua estarà formada per 
l’escomesa, la bateria de comptadors, els tubs de distribució i la instal·lació individual de 
parades i zones comuns.  
 
Previsió de cabal de l’edifici  

La previsió de cabal de les canonades de distribució s’establirà segons la suma del cabal de 
cada un dels punts de consum alimentats, d’acord amb la taula 2.1 de DB HS 4 i aplicant el 
corresponent coeficient de simultaneïtat. 
 
Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució  

L’edifici disposarà de subministrament elèctric amb una potencia instal·lada de 299,88 kW i 
s’adaptarà al que estableix el "Reglament electrotècnic de baixa tensió" (REBT), aprovat per 
Reial decret 842/2002 i les seves instruccions tècniques complementàries, garantint la 
seguretat de les persones i dels béns així com el normal funcionament d’altres instal·lacions i 
serveis. 
En general, la xarxa de distribució elèctrica del mercat estarà formada per l’escomesa, i la 
instal·lació d’enllaç, la instal·lació interior de parades i zones comuns, la xarxa de posada a 
terra de la instal·lació i els elements metàl·lics necessaris.  
A les parades la instal·lació d’enllaç estarà formada per la caixa general de protecció, la línia 
general d’alimentació, l'interruptor general de maniobra, els comptadors, les derivacions 
individuals, l'interruptor de control de potència i els dispositius generals de comandament i 
protecció. 
La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques així com 
l’equipament elèctric del mercat es realitzarà, segons les prescripcions establertes en el 
REBT i les seves Instruccions tècniques complementaries (ITC). 
 
Previsió de càrregues de l’edifici  

 
La previsió de càrregues de l’edifici s’establirà segons el nombre de parades, considerant la 
càrrega del conjunt d’aquestes, dels serveis generals, de les oficines, així com de qualsevol 
altre equip que precisi de subministrament elèctric. (ITC-BT-10)  
Caldrà fer previsió d’ubicació d’un centre de transformació (Reial decret 1955/2000 pel qual 
es regulen les "Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica").  
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Telecomunicacions 

 
El projecte de l’edifici ha de garantir la previsió d’espais per a la implantació de les 
infraestructures de telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 "Infraestructuras comunes en 
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998).  
L’edifici disposarà obligatòriament dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i Televisió terrestre i 
radiodifusió sonora (RTV). 
Pel que fa a la Televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació ha de 
permetre la distribució dels senyals procedents de dos operadors, encara que no és 
obligatori la col·locació de les antenes parabòliques.  
En quan als servei de Telecomunicacions per cable (TLCA) només cal preveure la 
canalització, fins als punts de presa de l’usuari, que possibiliti en un moment donat la 
col·locació del cablejat necessari que serà a càrrec dels operadors.  
El projecte tècnic de telecomunicacions es coordinarà amb l’autor del projecte d’edificació 
(art .8 R.D. 401/2003).  

Característiques del projecte de l’edifici:  

Núm. plantes de l'edifici:  1  ut.         

Màx. núm. unitats per planta:  26  ut.         

              

Núm. habitatges de l'edifici:  0  ut.         

Núm. locals comercials de l'edifici:  25  ut.   Superfície útil total:  238,20  m2 

Núm. oficines de l'edifici:  1  ut.   Superfície útil total:  21,00  m2 

Total unitats privatives (PAU):  26  ut.         

 

Previsió d’espais:  
 
Previsió per a la implantació de les infraestructures de telecomunicacions, segons normativa 
d’àmbit estatal (R.D. 401/2003): 
 
1. Arqueta d’entrada:  

  Ubicació: Exterior 

  Construcció: A càrrec de la propietat  

  Dimensionat: Segons nombre de punts d’accés (PAU)  

    núm. PAU  longitud   amplada   profunditat 

    de 21 a 100  600 x 800  x 800 mm  

 
2. Canalització externa :  

  Construcció: A càrrec de la propietat  

  Dimensionat: Segons nombre de punts d’accés (PAU)  

    núm. PAU  núm. tubs  TB + RDSI  TLCA Reserva 

    de 21 a 40  5 Ø 63 mm  2 1 2 

 



MEMÒRIA DE PROJECTE EXECUTIU. 
P5-ADEQUACIÓ D’ESPAIS PER A LA INSTAL.LACIÓ DEL MERCAT PROVISIONAL MAIGNON I POSTERIOR 

REHABILITACIÓ D’AQUEST EQUIPAMENT DEL PATRIMONI HISTÒRIC MUNICIPAL.  

 

 
4. Canalització d’enllaç:  

  Entrada inferior:   

  Tubs:   

    Dimensionat: Segons nombre de parells telefònics  

      
núm. 
parells  

núm. tubs  TB + RDSI  TLCA Reserva 

      Fins a 250 3 Ø 40mm  1 1 1 

  

Registre d'enllaç inferior  
  Armaris 450 x 450 x 120 (alçada x amplada x profunditat, mm) 
  Arquetes 400 x 400 x 400 

  

Es col·locaran:  cada 30 m en canalització encastada 
cada 50 m en canalització superficial o encastada 
en punts d’intersecció de dos trams rectes no alineats 
dins dels 60 cm abans de la intersecció 

Canals: 

  
Disposició de 4 espais independents (en una o varies canals):  
2 espais per a TB+RDSI, 2 espais per a TLCA.  

 

 

  Entrada superior:  

  Tubs: 4 tubs de Ø 40mm  

  

Registre d’enllaç superior  
  Dimensions ≥ 360 x 360 x 120 (alçada x amplada x profunditat, mm) 
  Arquetes 400 x 400 x 400 

  
Es col·locaran:  cada 30 m en canalització encastada 

cada 50 m en canalització superficial o encastada 
en punts d’intersecció de dos trams rectes no alineats 

Canals: 
  Secció de 6.000 mm2 amb 4 compartiments 
 

 
5. Recintes d’instal·lacions de telecomunicacions:  

  
 
RITU recinte únic: Acumula funcionalitat de RITI i RITS 

  Ubicació: Sobre la rasant  

  Dimensionat: Segons nombre de punts d'accés (PAU)  

    núm. PAU  longitud   amplada   profunditat 

    Mes de 10 2300 x >2000 x 2000 mm  

 
6. Canalització principal: 

  Entrada inferior:   

  Tubs:   

    Dimensionat: Segons el nombre de punts d’accés (PAU) per muntant  

      núm. parells  núm. tubs  RTV TB + RDSI  TLCA+SAR Reserva 

      De 21 a 30  7 Ø 50 mm  1 1 3 2 
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7. Registre de planta: 

    Ubicació: Zona comunitària  

    
Dimensionat 
armaris:  

Segons nombre de punts d’accés (PAU)  

      
núm. 
parells  

PAU/planta  plantes alçada   amplada   profunditat 

      de 21 a 30   550 x 700 x 150mm 
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Previsió d’espais per a les instal·lacions de telecomunicacions als edificis 

NOMENCLATURA 

ICT Infraestructures comuns de Telecomunicacions  

PAU Punt d’accés a l’usuari  (PAU = UP)  

UP Unitat Privativa (UP = PAU)  

RITI Recinte de Instal·lacions de Telecomunicacions inferior  

RITS Recinte de Instal·lacions de Telecomunicacions superior  

RITU Recinte de Instal·lacions de Telecomunicacions únic  

RITM Recinte de Instal·lacions de Telecomunicacions modular  

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS   

TB Telefonia Bàsica (obligatori)  

XDSI Xarxa Digital de Serveis Integrats    

RTV Radio Televisió Terrenal (obligatori)  

RTVSAT Radio Televisió per Satèl·lit     

TLCA Telecomunicacions per Cable. Banda Ampla  (Internet,Televisió,Vídeo, etc.)  

SAFI Servei d’accés Fix  Inal.làmbric  Banda Ampla  

LMDS Serveis de Telecomunicacions   Banda Ampla  via Radio       

 PREVISIÓ DE DEMANDA DE PARELLS TELEFÒNICS (R.D. 401/2003 Annex II, punt 3)   

El dimensionat de les xarxes està en funció del nombre màxim de parells i cables que es 
prevegin que es necessitaran a llarg temps. 

El nombre total de parells serà el resultat d’incrementar 1,4 vegades la demanda prevista. 

Demanda prevista:  

Habitatge: 2 línies per habitatge  

Local comercial o oficines en edifici d’habitatges  

- 1 línia / 5 llocs treball amb un mínim 3 línies, si es poden estimar els llocs de treball.     

- 1 línia / 33m2 amb un mínim 3 línies, si només es coneix la superfície de l’oficina: útils  (a 
més cal preveure 1línia per cada despatx tancat, sala reunions...)   

Edificis destinats principalment a Locals Comercials o Oficines  

- 3 línies/100 m2 o fracció (quan no estigui definida la distribució i l’ocupació)  
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3 Compliment de CTE i altres reglamentacions 

3.1 SI Seguretat en cas d’incendi  
 
El projecte que ha de garantir el requisit bàsic de Seguretat en cas d’incendi i protegir els 
ocupants de l’edifici dels riscs originats per un incendi. Complirà amb els paràmetres 
objectius i els procediments del Document bàsic DB SI, per a totes les exigències bàsiques: 
SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació d’incendi pel seu interior. 
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació d’incendi pel seu exterior. 
SI 3 Evacuació dels ocupants, a fi i efecte que l’edifici disposi dels mitjans d’evacuació 
adequats perquè que els ocupants el puguin abandonar. 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, a fi i efecte que l’edifici disposi dels equips i 
les instal·lacions adients per possibilitar la detecció, el control i l’extinció d'incendi. 
SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció. 
SI 6 Resistència estructural a l’incendi, a fi de garantir la resistència al foc de l’estructura 
durant el temps necessari per fer possibles tots els paràmetres anteriors. 
En edificis de nova construcció també és d’aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 
 
SI 1 Propagació interior 

Compartimentació en sectors d’incendis 

El sector d’incendis és d’un total de 869,6 m2 construïts. 
Les portes de sortida del recinte seran d’us per a l’evacuació. La distància mínima entre els 
contorns de les superfícies escombrades per les portes serà de 50cm.  
Totes les parets o murs limítrofs i els sostres d’aquests sectors d’incendis són com a mínim 
EI 120. 
 
Reacció al foc dels materials 
 
La classe de reacció al foc dels elements constructius dels sostres i parets serà A2-s1,d0 i 
els dels terres A2fl-s1. 
 

SI 2 Propagació exterior 

 

Mitgeres i façanes 
 
Totes les mitgeres o murs limítrofs amb un altre edifici seran com a mínim EI-120. La classe 
de reacció al foc de tots els elements constructius que ocupin més del 10% de la façana serà 
B-s3 d2. 
 
 
SI 3 Evacuació 

 
Càlcul de l’ocupació: 
 
Es considera origen d’evacuació qualsevol punt dels carrers de circulació que serveixen les 
parades de mercat. 
Els recorreguts es mesuren pels carrers de circulació, sense travessar cap parada. 
Es calcula que l’ocupació és de 2m2/persona a la zona comercial (500 m2), amb un total de 
250 persones. Per al càlcul de l’ocupació de la zona de serveis (230 m2) es considera 
10m2/persona, amb un total de 23 persones. 
Al conjunt s’estimarà una ocupació de 273 persones. 
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Nombre i disposició de sortides: 
 
Tenim tres  sortides a la zona comercial i una a la zona de serveis. En cap cas, el recorregut 
des del punt més desfavorable a la sortida més pròxima supera els 20m a la zona comercial i 
els 28m a la zona de menys ocupació, zona de serveis. Per tant es compleixen les longituds 
de recorreguts d’evacuació exposats a la taula 3.1 del DB SI. 
 
Dimensionat del mitjans d’evacuació: 
 
L’amplada de totes les portes d’evacuació superen els 80 cm i per tant es compleixen les 
condicions del punt 4 del DB SI. 
 
Portes situades als recorreguts d’evacuació: 
 
Les portes de sortida de la planta seran de fàcil obertura des del interior. 
Les portes principals de sortida de la zona comercial, son corredisses amb mecanisme 
d’obertura de seguretat en cas d’incendi. 
 
Senyalització dels mitjans d’evacuació  
 
Les sortides del recinte i els recorreguts estaran senyalitzats, fins al punt on sigui visible la 
sortida corresponent, d’acord amb a la norma UNE 23-034. 
 
SI 4 Detecció, control i extinció d’incendis 

Dotació d’instal·lacions: 
 
Instal·lacions i serveis generals necessaris:  

A la planta comercial hi haurà interruptors que permetran posar en marxa els ventiladors. 
Es garantirà el funcionament de tots els components durant 90 minuts a 400 ºC. 
Hi haurà alimentació elèctrica directa des del quadre principal. 
 
Extintors portàtils: 
 
Es col·locarà un extintor mòbil de 50 kg de pols en un lloc visible. 
 
Boques d’incendi equipades: 
 
Com que la superfície construïda total supera els 500m2 s’instal·laran com a mínim una boca 
d’incendi equipada del tipus 25 mm. Es proposa la col.locació d’una per a la zona comercial i 
una per a la zona de serveis. 
Les boques es situaran a una distància màxima de 5 metres de cada sortida d’evacuació, 
separades com a màxim 50 metres i la longitud de les manegues permetrà arribar fins als 
orígens de l’evacuació. Les boques d’incendi es disposaran a una alçada sobre el terra 
menor d'1,50 metres respecte al seu centre.  
 
Columna seca: 
 
No és necessària. 

Sistema d’alarma i detecció d’incendis: 

No es necessari. 
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Hidrants exteriors: 

No es necessari. 

Senyalització de les instal·lacions manuals: 

Les boques d’incendi equipades es senyalitzaran d’acord amb la norma UNE 23-034. 
 
SI 5 Intervenció dels bombers 

 
Aproximació al l’edifici 
 
Els vials d’aproximació a l’edifici amb una alçada d’evacuació descendent superior a 9 
metres han de complir les condicions següents: 
 
Condicions vials d’aproximació 
 

Normativa   Projecte 

Amplada útil                   

Minim ≥ 3.5   m (1) = 6   m 

Façanes Accessibles   4.0  m (2)    86   m 

Carrers d'amplada total    6.0  m (2)     20   m 

Carrers amb trams 
corbats 

  7.20  m (2)          

Alçada de pas  ≥ 4.5   m (1)  = > 4,5   m 

Capacitat portant  = 20,00  kN/m2 (1)(2)  = 20,0    kN/m2 

vehicle = 150,00  kN (2)  = 150,0    kN 

Pendent < 15  % (2)  = 2    % 

     (1) DB-SI     (2) Decret 241/1994 

 

Entorn de l’edifici 
 
Els edificis amb una alçada d’evacuació descendent superior a 9 metres han de disposar 
d'un espai de maniobra al llarg de les façanes dels accessos principals. Com en el cas que 
ens ocupa aquesta situació no es produeix, aquest compliment no es obligatori. 
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Condicions de l’entorn davant de les façanes  
Normativa   Projecte 

Amplada total  ≥ 8,00  m (2)  Amplada total  =   20 m 

Amplada útil  ≥ 5   m (2)  Amplada útil  =   20 m 

Alçada lliure ≥ la de l’edifici  m (1)  Alçada lliure =   m 

Sep. màxima vehicle-
edifici 

  10.0    (1)        1  

Distància màxima a accés 
principal 

  30           

Pendent < 10  % (1)(2)  Pendent =   2 % 

Capacitat portant  = 20,00  kN/m2    
Capacitat 
portant  

=   
20,00 
kN/m2 

vehicle = 150,00  kN      =   150,00kN 

punxonament   100  kN (1)(2)        100  

     (1) DB-SI     (2) Decret 241/1994 

Compartimentació de l’edifici 

En funció del seu ús i superfície, l’edifici esta dividit en 1 sol sector d’incendi. 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

La resistència al foc dels elements estructurals de la carpa serà R30. 
A les zones de servei, la coberta es lleugera. Com es considera que seran zones no 
utilitzades a l’evacuació d’ocupants, tant aquestes cobertes com els elements que les 
sustentes, també podran ser R30. 
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4 Annexes a la memòria 

4.1 Normativa aplicable 
 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de 

prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la 
vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i 
especifiqui que en el projecte s’han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s’inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l’execució de l’obra s’observaran les 
mateixes. 

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per 
donar compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, 
que composen la part II del CTE. 

Degut al gran abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema 
indicant el document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb 
caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat 
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de 
desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes 
UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de 
complimentar en el projecte. 
 
 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 



MEMÒRIA DE PROJECTE EXECUTIU. 
P5-ADEQUACIÓ D’ESPAIS PER A LA INSTAL.LACIÓ DEL MERCAT PROVISIONAL MAIGNON I POSTERIOR 

REHABILITACIÓ D’AQUEST EQUIPAMENT DEL PATRIMONI HISTÒRIC MUNICIPAL.  

 

Requisits bàsics de qualitat 

 
REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 

 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Llei de l'habitatge 

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009)  

Llibre de l'edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la 
revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 

D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

 

Accessibilitat 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat per a l'accés y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions  

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) 

 

Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 
Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

 

Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris 
a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
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REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

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

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D111/2009 (DOGC:16/7/2009) Donada la incidència en 
diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 

Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva 
construcción 

Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008),RD 
1675/2008(BOE 18/10/2008) i Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 

 SE F Fàbrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizado con elementos prefabricados 

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
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Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

Materials i elements de construcció 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

 

Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a 
les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
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Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Instal·lacions d’il·luminació 

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

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament 
Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
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Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 

Instrucciones Técnicas Complementarias  

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 
7/2/90) 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores 
electromecánicos. 

(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats) 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 
descripciones técnicas 

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats.  

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 
inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
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D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en 
els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 
Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.                        

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de 
telefonia bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados 
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació 
i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el 
RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 
conformidad) 
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RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò 
que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 
propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
 
 



MEMÒRIA DE PROJECTE EXECUTIU. 
P5-ADEQUACIÓ D’ESPAIS PER A LA INSTAL.LACIÓ DEL MERCAT PROVISIONAL MAIGNON I POSTERIOR 

REHABILITACIÓ D’AQUEST EQUIPAMENT DEL PATRIMONI HISTÒRIC MUNICIPAL.  

 

 

Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 
RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i 
cobertes i d'elements resistents components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 
 

Residus d’obra i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 
de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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4.2 Fitxes del compliment del CTE 
 

- Residus: Compliment del “real Decreto 105/2008”, “Decret 201/1994” i 
“Decret 161/2001”, “Decret 21/2006”. 
Compliment de HS 2 evacuació de residus. 

- Utilització: Paràmetres del DB SU per donar compliment a les exigències de 
Seguretat d’utilització. 

- Ecoeficiència: Adopció de criteris ambientals d’ecoeficiència en els edificis. 
Decret 21/2006. 

- Salubritat: Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències de 
salubritat en el projecte bàsic. 

- Telecomunicacions: Aplicació del R.D. 401/2003 d’àmbit estatal. 
 
- Sismorresistència: Aplicació de la norma NCSE-02 de construcció sismorresistent. 

 
 
- Acústica: Paràmetres del DB HR per donar exigències de Protecció enfront 

del soroll. 
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4.3 Instruccions d’us i manteniment 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Detall 
Projecte: Mercat provisional Maignon 

 

Emplaçament 

Adreça: Confluència Av. Martí Pujol, C. Pietat i C. De Arús 

Codi Postal: 08911 Municipi: Badalona 

Urbanització: Parcel·la: 

 

Promotor  

Nom: Ajuntament de Badalona DNI/NIF: P-08.015.00J 

Adreça: Plaça de la Vila, 1 

Codi Postal: 08911 Municipi: Badalona 

 

Autor/s projecte 

Nom: Javier Aldàmiz-Echevarría Martín-Muñío Núm. col.: 17.512-9 

Nom: Eloy Parrales Zapico Núm. col.: 30.258-9 

Nom: Mercè Palau Boronat Núm. col.: 37.801-1 

 
L’arquitecte/es: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i 
data: 

 Esplugues de Llobregat a 30 de Abril de 2010 

 
 
 
 
 
 
Visats oficials 
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Introducció 
 
 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la 
protecció del medi ambient, l’edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per 
conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides 
normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les 
instruccions d’ús i manteniment que s’especifiquen a continuació. 
 
L’ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot 
comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l’edificació. 

 L’envelliment prematur de l’edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 
patrimonial, funcional i estètic. 

 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 
l’edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció 
sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments 
de consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 
clausura.  

 
L’obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, 
entre les que es destaquen: 
 

 Codi Civil. 

 Codi Civil de Catalunya 

 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

 Legislacions sobre els Règims de propietat. 

 Ordenances municipals. 

 Reglamentacions tècniques. 
 
Sobre les instruccions d’ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada 
que, juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament 
aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que 
han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. 
Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a 
rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – 
siguin o no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les 
activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  
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Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 

Mercat Confluència Av. Martí Pujol, C. Pietat i C. De Arús 

Usos subsidiaris: Situació: 

  

  

  

  

 

Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i 
genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de 
seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran 
recollides en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i 
incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions preventives a 
executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb 
les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. 
Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de 
l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu 
manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les 
operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions 
realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació 
esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació 
de les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 

Fonaments – Elements de contenció  
 

 
I.- Instruccions d’ús:  

 
Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l’edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no 
alterar la seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les 
condicions de càrrega i de salubritat  previstes per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels 
fonaments i/o dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, el projecte d’un tècnic competent, el compliment de 
les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Les fuites de la xarxa d’aigua o de la xarxa de clavegueram s’han de reparar 
immediatament. L’acció continuada de l’aigua pot lesionar la fonamentació i/o 
modificar les condicions resistents del subsòl.  
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 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, 
entre d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, 
entre d’altres) poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels 
elements de contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) 
en algun element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element 
constructiu directament relacionat, s’ha d’avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment un cop l’obra finalitzada.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 

 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord 
amb el grau de impermeabilització exigit. 

 
 

Estructura 
 

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el 
projecte. Per no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal 
que no es facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes 
de càrrega i de protecció al foc per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de 
forats en parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de 
paviments pesants sobre els existents (augment de les càrregues permanents), la 
incorporació d’elements pesants (entre d’altres: caixes fortes, jardineres, piscines, 
dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l’obertura de forats en sostres per 
intercomunicació entre plantes.  
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Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les 
diferents zones de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m

2
–(Kg/m

2
) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 

menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 

corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 

menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 

5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 

 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora )  

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 

zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del 
terreny -  així com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues 
adoptades estan contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
l’estructura, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte 
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d’un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent 
llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat 
de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars 
característiques als originals. 

 
Neteja: 

 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin 
tenir els productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d’aigua o de la xarxa de 
desguàs s’han de reparar immediatament. L’acció continuada de l’aigua pot 
lesionar l’estructura. 

 S’avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions 
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements 
estructurals, en les seves proteccions o en els components que suporta 
(envans, paviments, obertures, entre d’altres) perquè prenguin les mesures 
oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment un cop l’obra finalitzada.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 

 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que 
la pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, 
etc.). 

 
 

Cobertes 
 

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 

Tendal sintètic de PVC d’alta tenacitat doble, color blanc translúcid amb 
cambra d’aire pressuritzada. 

Carpa. Zona de venda 

Plana no transitable amb panell sandwich PUR 8 cm de gruix Zona de serveis 

Plana pendent 0 amb forjat col·laborant i acabat amb llosa filtron Zona de serveis, màquines de clima 

  

 

Les cobertes s’utilitzaran exclusivament per a l’ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu 
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comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la 
formació de coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., 
que puguin representar una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i 
torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació 
de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés 
l’abocament als desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, 
lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
cobertes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió 
d’un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent 
llicència municipal. 
 
Si a la coberta s’instal·len noves antenes, equips d’aire condicionat, tendals, tanques o, 
en general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent 
per tal que la subjecció no afecti al sistema d’impermeabilització, a les baranes o les 
xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment 
periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal 
de garantir la seguretat i d’evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
coberta (juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o 
d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 

Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s’observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà 
avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin 
ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a 
l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de 
l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i 

estiguin en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena 

TV, tendals, xemeneies, etc.) i l’estat dels elements singulars de la 
coberta (lluernes, claraboies, entre d’altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, 
lluernes, badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment un cop l’obra finalitzada.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
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 Inspeccions tècniques de la coberta. 

 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 
impermeabilització. 

 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, 
trobades amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreeixidors, 
ancoratges d’elements, elements passants, obertures i accessos, careners, 
aiguafons o claraboies, entre d’altres). 

 

Façanes 

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s’utilitzaran exclusivament per a l’ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa 
consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que 
puguin representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema 
d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de 
la seva seguretat enfront les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens 
(tancaments de terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o 
antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als originals (fusteries, 
reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les 
plantes s’han de regar vigilant no crear regalims d’aigua que caiguin al carrer i evitant 
d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. 
No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic 
per fer-ho. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
façanes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió 
d’un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent 
llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
façana (juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes 
idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin les seves 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 

 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s’han de netejar amb aigua tèbia o amb 
productes específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de 
neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els 
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elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i 
manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d’elements de la façana són un risc tant pels usuaris com 
pels vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de 
degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures 
oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure 

al buit. 
- Si s’escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, 

tendals, persianes, entre d’altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment un cop l’obra finalitzada.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 

 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, 
trobades amb  fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, 
baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 

Zones interiors d’ús comú  

 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en 
l’apartat d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de 
funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements 
aliens que puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la 
seva seguretat en cas d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat 
d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d’estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la 
correcta circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, 
no han de fer-se servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de 
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màquines, cambres de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de 
mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
zones comuns, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la 
supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus 
mecanismes, o pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als 
existents que no alterin les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han 
de netejar periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves 
condicions de seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que 
ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot 
seguint les instruccions donades pel seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s’observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que 
puguin afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s’haurà d’avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores 
oportunes.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal 
mantenir la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar 
accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot 
adoptant  les mesures genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els 
protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal 
responsable de la propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones 
properes. En cas que ho consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s’intenta sortir d’un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per 
veure si són calentes. En cas afirmatiu no s’han d’obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes 
amb roba mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai 
s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut 
convenientment avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si 
s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels responsables de 
l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalització 
d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no 
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin 
dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable 
de la mateixa fins que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 



MEMÒRIA DE PROJECTE EXECUTIU. 
P5-ADEQUACIÓ D’ESPAIS PER A LA INSTAL.LACIÓ DEL MERCAT PROVISIONAL MAIGNON I POSTERIOR 

REHABILITACIÓ D’AQUEST EQUIPAMENT DEL PATRIMONI HISTÒRIC MUNICIPAL.  

 

- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre 
grapes, retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i 
tancaments interiors de les zones d’ús comú. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s’han de 
greixar periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de 
recollida i sortida d’aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han 
de netejar. 

 Les baranes i altres elements metàl·lics d’acer es sanejaran i repintaran quan 
presentin signes d’oxidació. 

 
 

Instal·lació d’aigua 
 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 

Pressió 3,5-4,5 Kg/cm2 

Situació clau general de l’edifici: 

Avinguda Martí i Pujol 

Tipus comptadors: Situació:  

Centralitzats Zona de serveis 

 

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap 
element aliè a la instal·lació, s’han de netejar periòdicament i comprovar que no hi 
manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i 
són d’accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l’empresa 
que faci el manteniment i, en cas d’urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d’absència 
prolongada. Els tubs d’aigua vistos no s’han de fer servir com a connexió a terra dels 
aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament 
d’aigua diari de fins a 15 litres d’aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús i aprofitant, mantenint i 
millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: 
limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega 
interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i 
dutxes temporitzades.  
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin 
les instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la 
companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una 
empresa autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
 
Neteja:  

 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es 
tancarà la seva connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei 
s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s’ha d’avisar 
ràpidament als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les 
mesures correctores adients. Les fuites d’aigua s’han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l’acció continuada de l’aigua 
pot malmetre l’estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la 
fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l’aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l’electricitat. 
- Recollir tota l’aigua. 
- Comprovar l’abast de les possibles lesions causades tant al propi 

habitatge, local o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l’averia. 
- Avisar a la companyia d’assegurances pels desperfectes ocasionats a 

propis i a tercers. 

 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l’aigua per les canonades per 
evitar que es glacin. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment un cop l’obra finalitzada.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 

 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes 
de tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i 
manteniment donades pel fabricant. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel 
consum humà i de l’aigua calenta sanitària. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb 
hidromassatge d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o 
d’hidromassatge i d’altres). 
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Instal·lació d’electricitat 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint-se 
les prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 

Avinguda Martí Pujol 

Tipus comptadors: Situació: 

Centralitzats Zona de serveis 

 

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la 
instal·lació no es pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà 
doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no 
sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d’electricitat no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d’accés restringit al 
personal de la companyia de subministrament, a l’empresa que faci el manteniment i, 
en cas d’urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a 
l’edifici d’un Centre de Transformació de l’empresa de subministrament, l’accés al local 
on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es 
composa bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la 
potència realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu 
accionament manual i que està dotat d’elements de protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra 
contactes indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals 
de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial 
desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o 
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i 
les sobrecàrregues.  

 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobreescalfaments o espurnes que poden generar un 
incendi. La desconnexió d’aparells s’ha de fer estirant de l’endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
instal·lacions elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la 
companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció 
normatius respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells 
fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
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Neteja: 

 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic 
del circuit corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 

 Si s’observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, 
làmpades foses en zones d’ús comú, etc.) s’ha d’avisar als responsables de 
manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita 
d’aigua, gas o un altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment un cop l’obra finalitzada.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 
instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l’empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades 
a tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s’han d’utilitzar i revisar periòdicament seguint les 
instruccions de manteniment facilitades pels fabricants. 
 
 

Instal·lació de desguàs 
 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d’escombraries on llençar elements 
(bosses, plàstics, gomes, compreses, draps, fulles d’afaitar, bastonets, etc.) i líquids 
(greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i 
desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar 
àcids o productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa 
de desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
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Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de 
netejar i, per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d’aigua els 
sifons dels aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la 
xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s’ha d’avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les 
fuites de la xarxa de desguàs s’han de reparar immediatament per operaris 
competents, ja que l’acció continuada de l’aigua pot malmetre l’estructura, la 
fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal 
d’evacuació es revisaran els sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, 
entre d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d’altres) 
poden afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment un cop l’obra finalitzada. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 

 Neteja d’arquetes. 

 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o 
pous i bombes d’elevació 

 
 

Instal·lació de climatització 
 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 

La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint 
les prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’esta lvi 
energètic per a les quals s’han dissenyat les instal·lacions. 
 
Tipus de climatització: 

Bomba de calor Aire-Aire reversible (fred o calor) 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i 
termòstats les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, 
de l’ús previst i de la seva freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran 
preferentment a les cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la 
propietat o comunitat de propietaris. 
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Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s’han de 
netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d’accés restringit al 
personal de l’empresa que es fa càrrec del manteniment i, en cas d’urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació comunitària de climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del 
seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part 
d’una empresa autoritzada. 
 
Neteja: 
 
La pols dels difusors es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre 
d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s’observen fuites d’aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments 
en la instal·lació comunitària s’ha d’avisar als responsables de manteniment de 
l’edifici perquè es facin urgentment les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment un cop l’obra finalitzada. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

 Revisió i neteja de les sales de màquines. 

 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 

 Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de 
refrigeració, condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la 
instal·lació que puguin produir aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu 
funcionament. 
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Instal·lació de telecomunicacions 
 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 

 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, 
mantenint les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les 
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o 
comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap 
element aliè a la instal·lació i estan tancats amb clau i són d’accés restringit al 
personal de l’empresa que faci el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part 
d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s’observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa 
(mecanismes i/o registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s’ha d’avisar 
als responsables del manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les 
actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb 
una empresa especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar 
resposta d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment 
de la instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a 
càrrec de l’operadora contractada.  
 

 
Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 

 

 I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s’utilitzaran exclusivament per a l’ús 
projectat, mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per 
a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de recollida municipal: 

Amb contenidors 
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El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè 
a la instal·lació, s’han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els 
sifons dels desguassos.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
instal·lacions per la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execució per part d’una empresa especialitzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s’ha d’avisar als 
responsables del  manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores 
adients.  

 
II. Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment un cop l’obra finalitzada.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les 
instal·lacions.  

 
 

Instal·lació de protecció contra incendis 
 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 

 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per 
a l’ús projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals 
s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Central d’incendi analògica 
direccional 

Al costat de l’accés a banys i oficines 

Sensors òptics de fum i 
polsadors direccionals 

Zona de venda i zona de serveis 

BIE Accés a zona de venda i accés a zona de servei 

Ruixadors Cambra d’escombreries 

Extintors CO2 5 Kg Zona de venda i zona de serveis 

 

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d’incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que 
puguin obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles 
tercers – es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a 
l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma 
(polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten 
les seves instruccions d’ús impreses. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació de protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del 
seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part 
d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de 
manteniment perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i 
es restitueixin al seu correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal 
mantenir la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar 
accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot 
adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si 
s’escau, les dels protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment un cop l’obra finalitzada. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d’incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra 
incendis comportar tant la pèrdua de les garanties de l’assegurança així com la 
responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i materials causats 
pel sinistre. 
 

 

Instal·lació de ventilació 
 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 

 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Ventilador d’extracció  Caps de carpa, zona superior. 

Reixes d’aportació Façanes longitudinals de carpa, sobre parades. 

  

  

  

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de 
ventilació les extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).  
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació de ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, 
el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador 
especialitzat.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment un cop l’obra finalitzada. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  

 Revisió sistemes de comandament i control. 
 

 


