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RESUM 

 
 
 
A dia d’avui, Badalona disposa d’una Associació de Castellers, anomenada Els Micacos, que compta amb 
una llarga trajectòria en el món dels castells i cultura nacional. Nascuda l’any 1997, ha viscut èpoques 
d’esplendor però, malauradament, també s’ha vist troncada per diferents entrebancs que tot i així ha 
pogut superar. Però ara ens trobem en una situació que dificulta dràsticament la seva activitat; la 
manca d’espai per assajar i realitzar les seves activitats. Fruit d’aquests fets, tant com a ciutadà de 
Badalona com Enginyer d’Edificació, ens plantegem una solució tècnica de caràcter social.  
 
 
Per tal de portar a terme aquest projecte, es realitza la cerca d’un edifici que compleixi amb els 
paràmetres adients per a la realització d’activitats de l’Associació de Castellers. Després de reduir la 
cerca, ens centrem en l’edifici pertanyent a l’empresa de calçats Jaume Serra,  S.L. Arribem a un acord 
amb el propietari i l’Ajuntament de Badalona el qual es farà càrrec de la rehabilitació i manteniment 
durant un període determinat a canvi que el propietari cedeixi les instal·lacions al servei públic.  
 
 
El projecte constarà de la rehabilitació i el canvi d’ús de l’edifici, destinat originalment a la indústria. 
L’edifici es veu afectat per un pla urbanístic, realitzat l’any 1991, que delimita la seva superfície actual, 
fet que afectarà el contingut del projecte. Per tant, el cos d’aquest, comptarà amb dues parts clarament 
diferenciades: una de caràcter constructiva i una altra de caràcter funcional.  
 
 
El contingut del Projecte Bàsic consta  d’un primer estudi, a nivell d’introducció, de la situació de 
l’edifici on s’examina l’estat i les principals línies d’actuació. Atenent a la tipologia constructiva de 
l’edifici, les necessitats requerides i les restriccions urbanístiques, es decideixen quines són les 
intervencions que s’han d’efectuar. Pel que fa al desenvolupament tècnic del projecte, la primera part, 
de caràcter constructiu, constarà de dos punts principals: la demolició de la part  de l’edifici afectada 
pel pla urbanístic i la rehabilitació de la pell de l’edifici, fent ressò a la realització de la façana Sud amb 
criteris d’eficiència energètica.  La segona part, amb caràcter funcional, englobarà tots els paràmetres 
necessaris per a habilitar l’espai a les activitats que es duran a terme: instal·lacions, distribució interior i 
acabats. 
 
 
L’edifici resultant, després de sofrir la rehabilitació proposada i degut a l’èmfasi social i cultural que ha 
adoptat, és pot considerar un centre cívic on es podran desenvolupar altres activitats destinades al 
servei públic. 
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1. PREFACI 

 

Per a introduir el nostre edifici caldrà tenir constància de l’època en que es va construir. Així doncs, 
farem una breu redacció de l’historia de Badalona. 
 
1.1 Presentació Badalona 
Badalona és una ciutat i municipi espanyol de la comarca del Barcelonès, a la província de Barcelona, 
comunitat autònoma de Catalunya. Va aconseguir la condició de ciutat l’any 1897. És a 10 Km del 
centre de Barcelona. Situada a la costa del mar Mediterrani, ocupa parcialment el delta del Besos i els 
contraforts de la Serra de la Marina. 
 
La ciutat és envoltada pels municipis de Sant Adrià de Besòs al sud-oest, la part limítrofa i fins a l’eix del 
riu Besòs li va ser agregada entre 1929 i 1955; Santa Coloma de Gramenet a l’oest; Tiana i Montgat de 
la comarca del Maresme al nord-est, i de Sant Faust de Campsentelles (Vallès Oriental) i Moncada i 
Reixach (Vallès Occidental) al nord. El terme municipal està situat a l’extrem nord de la comarca del 
Barcelonès i juntament amb altres poblacions forma part de l’Àrea metropolitana de Barcelona. És a 
més la ciutat més important de la regió coneguda com Barcelonès Nord.  
 
 
 
 
 
 
 Ubicació  Badalona en Espanya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PREFACE 

 

To introduce our building it is necessary to know the time when it was built. Now, I am going to explain 
a little of the Badalona’s history. 
 
1.1 Presentation of Badalona 
Badalona is a municipality of the region of Barcelonese, autonomous community of Catalonia. It 
achieved the city status in 1897. Is 10 km from central Barcelona. It is situated between the Marine 
Range and the seacoast, at the left of the riverbank of the Besos. 
 
 
The city is surrounded by the municipalities of Sant Adrià de Besòs southwest, and the part adjacent to 
the Besòs river it was added between 1929 and 1955, Santa Coloma de Gramenet to the west of Tiana 
and Montgat of the Maresme region in the northeast, and San Campsentelles Faust (Vallès Oriental) 
and Moncada Reixach (Vallès Occidental) to the north. The township is located on the northern edge of 
the area of Barcelona and other towns along with part of the metropolitan area. It is also the largest 
city in the region known as North Barcelona. 
 
 
 
 

Ubicació de Badalona en la província de Barcelona 
Ubication of Badalona in Barcelona region 

Ubicació de Badalona a Espanya 
Ubication of Badalona in Spain 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ciutat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelon%C3%A8s
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Ocupa una àrea de 21,17 km2. Segons dades del 2009, la població se situa en 220.888 habitants, la qual 
cosa fa de Badalona la tercera ciutat de Catalunya per nombre d'habitants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encara que s'hi han trobat restes de poblament neolític i un poblat ibèric, s'acostuma a datar la 
fundació de Badalona cap a l'any 100 aC, quan es va fundar la vila romana de Bætulo (o Bètulo). 
 
 
1.2 Historia de Badalona  
Els orígens de Badalona es remunten al segle III aC; malgrat que s'hi han trobat restes d'un 
poblament neolític i un poblat ibèric, s'acostuma a datar la seva fundació sobre l'any 100 aC quan, de la 
mà dels romans, va néixer la vila romana de Bætulo (o Bètulo). 
Amb el declivi de l'Imperi i l'efervescència del cristianisme s'inicià un procés de ruralització que afectà la 
configuració dels nuclis urbans, despoblant-los. Durant l'Edat Mitjana es desenvolupa la ciutat medieval 
(àrea actualment coneguda com Dalt de la Vila), que era el nucli urbà i coincidia amb l'antiga Bætulo. 
El creixement de la ciutat continuaria, mantenint-se l'equilibri entre el món rural i l'urbà. A partir 
del 1492 Badalona va començar a viure un impuls econòmic i demogràfic progressiu gràcies a 
l'agricultura (la vinya i els cereals, principalment) i la pesca. 
A principis del segle XIX va ser quan la ciutat va iniciar el seu camí cap a la industrialització, comerciant 
els seus excedents en l'emergent mercat barceloní i el món rural va començar a quedar reduït. És 
llavors quan arriba el tren a Badalona i s'obren les principals fàbriques, amb el consegüent augment 
demogràfic i urbanístic de la mà de la immigració. 
Al tombant de segle rep un fort impuls cultural, que es va veure posteriorment frenat durant les 
dues dictadures. 
Durant la dècada del 1980, i a partir del seu nomenament com a subseu dels Jocs Olímpics de 1992, 
Badalona pateix una sèrie de transformacions urbanístiques i l'arribada de nous immigrants, procés que 
segueix vigent avui dia. 
 

 

 

 

 

 

 

Badalona occupies 21, 17 km2. According to data from 2009, the population is 220.888 inhabitants, and 
for this reason Badalona is the third city of Catalonia for name of inhabitants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
However it was found rests of the Neolithic population and Iberian settlement, it is customary to date 
its foundation around the year 100 BC, when it was founded the Roman vila of Betulo. 
 
 
1.2 History of Badalona 
The origin of Badalona is dated back to the third century BC, however it was found rests of the Neolithic 
population and Iberian settlement, it is customary to date its foundation around the year 100 BC, when 
it was founded the Roman vila of Betulo. 
With the decline of the Empire and the effervescence of Christianity began a process of ruralisation that 
affects the configuration of towns, depopulated them. During the Middle Ages was developing the 
medieval city (now the area is known as “Dalt de la Vila” or Top of the Town), which was the town and 
coincided with the old Betulo. 
The development continued, keeping the balance between rural and urban areas. From 1942 Badalona 
began living an economic and demographic boost thanks to agriculture (vines and cereals, mainly) and 
fishing. 
In the early nineteenth century was when the city began its road to industrialization, trading their 
surpluses in the emerging market of Barcelona and the countryside began to reduce. This is when the 
train arrived to Badalona and when is opened the main factories, resulting in growth of urban and 
population, accompanied of migration. 
At the turn of the century received a major boost culture, which was subsequently stopped and 
persecuted during the two dictatorships. During the 1980's, and since his appointment as sub-site of 
the 1992 Olympics, Badalona suffers a series of urban transformation and new immigrants arriving. It is 
a process that still stands today. 
 
 
 
 
 
  

Bandera de Badalona 
Flag of Badalona 

 

Escut de Badalona 
Shield of Badalona 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/100_aC
http://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6tulo
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_III_aC
http://ca.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ibers
http://ca.wikipedia.org/wiki/100_aC
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
http://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6tulo
http://ca.wikipedia.org/wiki/Imperi_Rom%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cristianisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_Mitjana
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Dalt_de_la_Vila&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6tulo
http://ca.wikipedia.org/wiki/1492
http://ca.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XIX
http://ca.wikipedia.org/wiki/Industrialitzaci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tren
http://ca.wikipedia.org/wiki/F%C3%A0brica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Immigraci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dictadura
http://ca.wikipedia.org/wiki/D%C3%A8cada_del_1980
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jocs_Ol%C3%ADmpics_de_1992
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XIX
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1.3 La indústria a Badalona 
 
La industrialització s'inicià força aviat a Badalona. Fou afavorida per l'arribada del ferrocarril de 
Barcelona a Mataró (1848) en una primera etapa, la construcció del qual comportà l'arribada de mà 
d'obra de Sant Carles de la Ràpita i d'Alcanar, que s'establí en part a la ciutat (els primers immigrants 
eren anomenats canareus). En el procés industrial es poden distingir tres etapes, segons C. Rotger i R. 
Sagués. L'etapa manufacturera (1804-1840) s'inicià en el ram tèxtil (quadres de teixits) i continuà amb 
el químic (Casanovas, Massanet i Cia el 1825, a Ca l'Endal, traslladada des de Barcelona a causa de la 
pol·lució i que motivà ja aleshores protestes populars contra la contaminació) i amb la corderia (Can 
Ribó, 1826). L'etapa dels inicis de la mecanització (1840-58), amb una població activa dedicada a la 
indústria i la manufactura inferior al 10%, amb filatures amb màquines de vapor, alimentària i xarols.  
El Diccionari Madoz registra que hi havia, vers la meitat del segle XIX, 21 factories de teixits de cotó i 
una fàbrica de tints per a sedes.  
Al darrer quart del segle s’instal·laren els adobs químics, amb un canvi qualitatiu respecte al període 
anterior (indústries més grans, concentració de la producció i del nombre de treballadors, 
generalització de la maquinària, més complexa).  
Badalona arribà a ocupar un dels primers llocs en la producció catalana d'alcohols i d'aiguardents, de 
cuirs i xarols, de cristall i vidre, de materials de la construcció, de material elèctric, de pintures i de 
tintes d'impremta (Lorilleux, anomenada La Tinta), de perfumeria (Parera), de productes farmacèutics, 
d'insecticides (Creu Verda) i de gas. 
La tradició tèxtil es mantenia al segon decenni del segle XX. Sent tradicionalment, els sectors industrials 
més destacats, el tèxtil (cotó, llana, seda i fibres artificials), la corderia (cànem), el químic (adobs, sosa i 
àcid sulfúric, destil·lació de quitrà, resines sintètiques, tints i colorants, plàstics), i el metal·lúrgic 
(envasos metàl·lics, maquinària mecànica). El llenguatge local identificava moltes de les fàbriques amb 
una toponímia que en definia la producció: el Cristall o el Vidre, la Borra, la Galeta, la Tinta, la Llauna. 
De les indústries instal·lades a Badalona a la fi del segle XIX o a la primeria del XX moltes han 
desaparegut. També ha estat evacuada la Societat Anònima Cros, del sector químic, amb forta 
contaminació. La funcionalitat socioeconòmica de la ciutat s'ha anat resituant, i la població ocupada en 
el sector industrial ha anat disminuint a favor del sector dels serveis. Així, l'activitat econòmica 
badalonina s'ha caracteritzat en les darreres dècades del segle XX per la terciarització creixent 
d'activitats i per la reconversió i modernització del sector industrial, amb el desenvolupament i millora 
de les comunicacions dels polígons industrials, entre els quals cal destacar el de Montigalà–La Batllòria. 
La introducció de les noves tecnologies han permès a la indústria emplaçada a Badalona tenir un fort 
volum d'exportació, dirigit principalment a França, Itàlia, Alemanya, els Estats Units i Gran Bretanya; per 
sectors, el principal exportador és el de la microelectrònica i la robòtica, seguit pel d'envasaments i 
aerosols, la maquinària tèxtil i els motlles industrials. Des del 1995, Badalona disposa del Badalona 
Centre Internacional de Negocis, ubicat al polígon industrial de Les Guixeres, amb la finalitat de 
contribuir a millorar els serveis, la projecció exterior, els intercanvis i la competitivitat dins del mercat 
europeu i americà de les empreses del municipi. 
 
 
1.4 Historia del nostre edifici  
Amb les dades obtingudes a l’arxiu municipal de Badalona i la història de Badalona, podem redactar 
una breu història de la indústria des de que es va construir fins l’època actual.  
L’any 1.958, es va fer el projecte d’ampliació del taller de Fosa, situat a Badalona al carrer Galileu 
cantonada amb Font i Escolà, a disposició de l’empresa de Fosa Vila-Jurgens S.L. L’empresa va adquirir 
els terrenys contigus, per tal d’ampliar el taller de Fosa existent, havent-se estès la producció i amb la  

1.3. Industry in Badalona 
 
Industrialization began quite early in Badalona. In a first stage, it was encouraged by the arrival of the 
train from Barcelona to Mataro (1848), whose construction involved the arrival of labor of Sant Carles 
de la Rapita and Alcanar, which was established in part the city (the first immigrants were called 
canareus).  
The industrial process can be divided into three stages, according to C. And R. Rotger Sagués. The 
manufacturing phase (1804-1840) began in the textile (woven panels) and continued with the chemical 
(Casanovas, Massanet and Co. in 1825, to Ca Endal, moved from Barcelona due to the pollution and 
since then, motivated protests against pollution) and with rope (Can Ribo, 1826). The early stage of 
mechanization (1840-58), with a population engaged in industry and manufacturing less than 10%, with 
mills with steam, food and patent leather. 
Madoz Dictionary records that there was, towards the middle of the nineteenth century, 21 factories of 
cotton and dye factory for silk. 
In the last quarter century will relocated chemical fertilizers, a qualitative change compared to previous 
period (the largest industries, concentration of production and number of employees, the 
generalization of machinery, more complex). Badalona came to occupy one of the first places in the 
Catalan production of alcohol and spirits, leather and patent leather, crystal and glass, construction 
materials, electrical equipment, paints and printing inks (Lorilleux, called the ink), perfumes (Parera), 
pharmaceutical products, insecticides (Green Cross) and gas. 
The textile tradition is maintained in the second decade of the twentieth century. But traditionally, the 
most important industrial sectors, textiles (cotton, wool, silk and synthetic fibers), rope (hemp), 
chemicals (fertilizers, soda and sulfuric acid, distillation of tar, synthetic resins, dyes and colorings , 
plastics), and metallurgy (metal containers, mechanical equipment). The local language identified many 
factories with a toponomy that defined the production: the crystal or glass, Borra, the Biscuit, the Ink, 
the Tin. Industries installed in Badalona in the late nineteenth or early twentieth centuries many have 
disappeared. It has also been evacuated Cross Society Limited, the chemical sector, with high 
contamination. The socio-economic function of the city has been relocating, and the population in the 
industrial sector has been declining in favor of the service sector. So, the economic activity of Badalona 
has characterized in the last decades of the twentieth century by the growing outsourcing of activities 
and the restructuring and modernization of the industrial sector, with the development and 
improvement of industrial communications, including Montigalà-Batllòria. The introduction of new 
technologies have enabled the industry located in Badalona have a strong export volume, addressed 
mainly to France, Italy, Germany, the United States and Britain, by sector, is the leading exporter of 
microelectronics and robotics, followed by envasaments and aerosols, textile machinery and industrial 
molds. Since 1995, Badalona has disposed of Badalona International Business Center, located in the 
industrial park The Guixeres, in order to improve services, outreach, trade and competitiveness within 
the European and American market of the companies of the municipality. 
 
 
 
1.4 History of our Building 
With the data obtained in the municipal archives and the history of Badalona in Badalona, we can write 
a brief history of the industry since it was built, until the present time. In 1958, it was the expansion 
project of the workshop Foundry located in Badalona on the street corner with Galileo Source and 
School, available to the company Fudicions Villarreal Jurgens SL. The company acquired the land 
contiguous to extend the existing Foundry workshop, having extended the production and the need to  
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necessitat d’adequar-se a les necessitats de la mateixa. Aquestes necessitats havien canviat, però 
també la tecnologia existent pel que fa a la producció, això implicava l’enderroc del taller existent i 
posterior construcció de la nova indústria de Fosa.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’any 1.961 l’empresa de Fundició 
Vila-Jurgens, S.L deixa l’industria per 
causes que es desconeixen i 
l’adquireix una altre empresa de 
Fundició de ferro, Juan Ferreres, S.L. 
Aquesta empresa fa una rehabilitació 
estructural de la mateixa introduint 
pilars HEB 160 i bigues IPN 280.   
 
 
 
 
 

adapt to the needs of the same. These needs have changed, but the existing technology regarding the 
production, this meant the demolition of existing workshop and subsequent construction of the new 
Foundry industry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
In 1961 the company Jurgens-Foundry Village, SL left the industry for reasons that 
are unknown and acquires another company, Cast Iron, Juan Ferreres, SL This 
company makes a structural rehabilitation of introducing the same pillars and HEB 
160 beams IPN 280. 

Secció B-B 
Section B-B 

Nova Planta de l’industria 
New plant of the industry 

 
Secció C-C 
Section C-C 
 

Secció de la intervenció 
Section of the intervention 
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Posteriorment es va expandir la planta, amb l’adquisició dels edificis que feien mitgera amb la indústria 
a la cara nord. Un dels edificis estava en mal estat i van haver de enderrocar-lo, aprofitant per fer-ne 
una ampliació de la indústria. D’aquí la forma en L d’aquesta. Els edificis que es van mantenir en peu, es 
van ser destinar per als treballadors immigrants i les seves famílies facilitant així la seva estància. 
 
Un cop la indústria va començar a decaure, es van vendre els edificis, per tal de tenir ingressos. Però, a 
poc a poc, es van començar a interposar-se els serveis dins de Badalona i l’empresa haver de tancar. 
Posteriorment va passar a mans de l’empresa de Calçats Jaume Serra, qui va fer tota la rehabilitació 
d’aquesta, tancant tots els buits que es disposaven en la indústria per a la fosa del ferro.  
 
Amb el temps aquesta empresa va començar a tenir més indústries i va deixar aquesta com a 
magatzem, però a poc a poc, es va quedar sense ús.  
Actualment, la indústria és ocupada pels Castellers de Badalona, als quals tenen cedit l’edifici durant 
temps indefinit per tal de poder assajar i tenir un lloc on reunir-se, ja que s’havien quedat sense lloc per 
assetjar, a l’haver d’enderrocar l’antic edifici on estaven, MOBBA.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ampliació (Extension) 
 
 

 Edifici d’habitatges (Apartament Building) 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Later the plant was expanded with the acquisition of adjoining buildings that made the industry on the 
north side. One building was in poor condition and had to demolish it, taking it to an expansion of the 
industry. Hence the L shape in this. The buildings that remained standing were being used by migrant 
workers and their families, thus facilitating their stay. 
 

Once the industry began to decline, the buildings were sold, in order to have income. But, slowly, the 
services were filed in Badalona and the company had to close. Later it was transferred to the company's 
Shoes Jaime Serra, who made all the rehabilitation of it, closed all the gaps that were arranged in the 
industry for the foundry of iron.  
 
Over time the company began to have more industries and left it as store, but gradually became 
unused. 
Currently, the industry is occupied by Castellers Badalona, who has provided the building for an 
indefinite period, in order to try and have a place to meet. They had no place to rehearse because they 
have to demolish the old building where they were, called Mobba. 
 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
  

Nova distribució 
New distribution 
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1.5 Història dels Castellers de Badalona 
 
Per a introduir els Castellers de Badalona, principals inquilins de la indústria, es 
realitzarà una breu explicació de la història de la seva creació fins a l’actualitat.  
 
La colla castellera a Badalona va sorgir l’any 1997, pel Sr. Jaume Sellarès a qui se li 
va acudir dur a terme la idea que li voltava pel cap des de feia temps. Va decidir 
penjar cartells per diversos llocs de Badalona, on demanava gent interessada en 
formar part de la futura colla castellera. Després de moure’s buscant amics, 
coneguts i contactes, va aconseguir reunir una vintena de persones interessades. 
Va fer dues reunions prèvies al Centre Cívic de Dalt la Vila on va explicar el seu 
propòsit i el dia 8 d’abril de 1997 a les 7 del vespre va començar el primer assaig 
dels Castellers de Badalona. Aquest 8 d’abril no van ser més d’una desena de 
persones els que s’hi van reunir al Badiu del Centre Cívic per fer castells, ningú 
portava faixa i la gran majoria tenia pocs coneixements de castells; aquells primers 
assajos eren més teòrics que pràctics. De setmana en setmana, el nombre de 
membres de la colla anava incrementant progressivament i alguns ja començaven 
a aprendre a pujar. Els primers mesos s’havia d’assajar a un ritme molt intens; tot i que els resultats 
eren molts lents mai es va perdre l’esperança. S’havia d’assajar tot l’hivern amb pluja i fred en un badiu 
descobert. També s’havia de fer una planificació i organització d’un equip tècnic que s’encarregaria 
d’ensenyar als castellers a treballar dintre dels diferents grups d’un castell (pinya, tronc i canalla), 
després va aparèixer el grup de músics (grallers i tabalers). També es va formar una petita comissió que 
s’encarregaria de dirigir inicialment la colla a nivell administratiu i de preparar uns estatuts per poder 
funcionar legalment com a colla dins de la Coordinadora de Colles Castelleres. 
 
Van tenir mesos de treball molt dur que van donar els fruits durant els anys 
següents.  
 
Al desembre del 1997 van fer la primera assemblea de la colla on es va decidir el 
color de la camisa, micaco, que és el nom que s’usa a Badalona per referir-se al 
nespra. Per identificar-se també amb Badalona van triar un dimoni com a l’escut 
de la colla, dissenyat per Marc Torrecillas, ja que el Dimoni que es crema a la Nit 
de Sant Anastasi a la platja és un dels referents més destacats de la cultura 
badalonina. En aquesta primera assemblea, també es va votar la primera tècnica 
i junta de la colla. 
Aquests dos primers anys van ser molt intensos, tot aconseguint una fita darrera 
l’altra, i així es va arribar a l’any 2000 amb la intenció de consolidar els castells 
de set i afrontar reptes superiors, com va ser a les festes de maig d’aquell any. Ja 
en la nit de Sant Anastasi la colla aconsegueix per primera vegada fer un castells 
de set en solitari, el quatre de set, i quatre dies més tard, en plenes festes la 
colla, aconsegueix carregar el quatre de set amb l’agulla, acompanyat dels dos 
castells de set bàsics. Semblava que la cosa es consolidava, en canvi, després 
d’aconseguir aquella fita la colla va entrar en una dinàmica negativa i la gent es 
va desmotivar i això va afectar a l’hora d’afrontar castells de set. Aquell 2000 no 
només no van aconseguir descarregar el quatre de set amb l’agulla a més la colla 
va patir alguns problemes per afrontar els castells de set bàsics, i finalment no es 
van aconseguir el objectius plantejats. 

 
1.5. Castellers of Badalona history 

 
To introduce Castellers of Badalona, which are main tenants of the industry, I am 
going to write a brief explanation of the history of its creation until now. 
 
The group came up Badalona tower in 1997, by Mr.James Sellarès whom he came 
to carry out the idea that any floating around for some time. He decided to hang 
posters in various locations in Badalona, where he asked people interested in 
becoming part of the future casteller. After moving around looking for friends, 
acquaintances and contacts, he brought together twenty people interested. He 
made two previous meetings at the Civic Centre de Dalt Vila where he explained his 
purpose and on 8 April 1997 at 7 pm began the first trial of Castellers. This April 8 
were not more than ten people that they met at the Badiu Civic Center to do 
castles, nobody had strip and the majority had little knowledge of castles, so those 
first trials were more theoretical that practical.  
Week on week, the number of members of the gang was progressively increased 

and some have begun to learn to climb. The first few months of testing had a very intense pace and 
although the results were very slow, they never lost hope. All the winter they had to rehearse with rain 
and cold in an open place. Also they had to done a plan and organization of a technical team who will 
then teach towers to work within different groups of a castle (pineapple, trunk and kids), then the 
group of musicians appeared (grallers and drummers). Also formed a small committee that would be 
responsible for initially addressing the gang at the administrative level, and they would be prepare a 
charter to operate legally within the Coordinator of Gang Castelleres. 

 
They had months of hard work that gave fruit in subsequent years. 
 
In December 1997 they made the first meeting of the group which decided the 
color of the shirt, micaco, which is the name used to refer to Badalona in loquat. 
To identify Badalona they also chose a demon as the emblem of the gang, 
designed by Marc Torrecillas as the devil that burns the night of St. Anastasius at 
the beach is one of the most important cultural referents Badalona. In this first 
meeting, also was voted the first technical meeting and the board of the group. 
 
These first two years were very intense, while achieving a milestone after 
another, and so came in 2000 with the aim of consolidating the seven castles and 
challenges facing higher, as was the May holidays that year. Since the night of St. 
Anastasius the first group gets to a seven castles alone, four of seven, and four 
days later, they get load the four of seven with the needle, accompanied the two 
towers of seven basic. 
It seemed that it was consolidating, however, after achieving that milestone the 
group entered in a negative dynamic and demotivating people and this was 
affected when facing seven castles. In the year 2000, they not only failed to get 
the four of seven with the needle, also the group suffered some issues to face 
the basic seven castles, and ultimately they did not achieve the goals. 
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El 28 de desembre del 2000 durant el 3er sopar d’hivern, es va repartir pels membres de la colla 
“l’Apinya’t”, joc casteller creat per en Xavier “Kif” Salvador, president de la colla aleshores, amb l’ajuda 
d’en Toni “il·lustració” en el disseny. Aquest joc editat conjuntament amb el 3er número del Badiu 
Casteller hi poden jugar castellers i no castellers de totes les edats. 
L’any 2001 amb canvi de cap de colla inclòs, la colla es planteja començar de zero i tornar a consolidar 
els castells un per un i augmentar el gruix de castellers. Els objectius es van complir plenament 
descarregant més castells de set i, a més, van aconseguir el primer quatre de set amb l’agulla 
descarregat, al mes de novembre en la seva diada. 
 
L’any següent, el 2002, la colla segueix amb la seva consolidació descarregant per  vegada en la seva 
història el cinc de set, també en el marc de la seva diada al novembre i aconseguint molts més castells 
de set. A la temporada 2003, tot i no poder repetir la fita del cinc de set, a la colla es produeix un canvi 
generacional amb gent jove i alleugerint els troncs per assegurar el futur de la colla. Així arriben al 2004 
amb les ganes de recollir els fruits de la feina feta en aquets darrers dos anys. Tot i ser l’any que més 
castells de set aconsegueix la colla en una sola temporada (26 castells de set).  
Durant la temporada 2008 mantingut una vegada més el nivell de castells de set dels últims anys. S’han 
reeditat els dos màxims castells: el cinc de set i el quatre de set amb l'agulla. 
 
Ara per ara, la colla està immersa en plena consolidació dels castells de set. 
 
Els Castellers de Badalona son una de les colles castelleres més joves, concretament la 57ª de les 60 
integrades a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. L’objectiu fonamental és lògicament 
fer castells i representar Badalona, que és tot un orgull per a tots ells. També suposa no limitar la colla 
al centre de la ciutat. En aquest sentit, no només s’estrenen castells a la Plaça de la Vila, sinó també al 
barri d’Artigues, Llefià, Casagemes, Coll i Pujol etc… 
 
Actualment, sense un lloc establert, després de temps anant d’una industria a una altre, s’han situat a 
l’industria que realitzarem el projecte, i per tal de garantir un espai per executar els assajos, adeqüem 
l’edifici per a tal fi.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On 28 December 2000 during the 3rd winter dinner, was distributed by members of the gang "the 
Apinya't", casteller game created by Xavier "Kif" Salvador, president of the group with the help of Toni 
"illustration" in design. This game, released in conjunction with the 3rd issue of the nostrils Casteller, 
may play castles and towers of all ages. In 2001 with no change of gang including the gang, is proposed 
to start from scratch and re-establish the castles one by one and increase the thickness of towers. The 
objectives were met fully downloaded more than seven castles and also got the first four of seven with 
the hand unloaded in November in his day. 
 
The following year, 2002, the group continues its consolidation for unloading time in its history in five 
of seven, also as part of their day in November and reaching many more castles than seven. In the 2003 
season, although not to repeat the achievement of five of seven in the group there is a generational 
change with young people and relieving the trunks to ensure the future of the group. So come in 2004 
with the desire to reap the fruits of the work done in these last past two years. Despite being in more 
than seven castles gets the gang in a single season (26 in seven castles). 
During the 2008 season had once again the level of seven castles in recent years. They have reprinted 
the two highest towers: the five of seven and four of seven with the needle.  
 
For now, the gang is involved in consolidation of castles full of seven.  
 
Castells Badalona castells are one of the youngest, specifically the 57th of the 60 included in the Gang 
Coordinator Castles in Catalonia. The goal is obviously to do castles and represent Badalona, which is a 
pride for all of them.  
It also means not limit the group at the city centre. In this regard, not only premiere castles in the Plaza 
de la Villa, but also the district of Artigas, Llefià, Casagemes, Coll and Pujol etc...  
 
Currently, they have installed in the industry where we done the project, and to ensure a space to run 
the tests, we going to adapt the building for purpose. 
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2. EDIFICI EXISTENT 

 

 
2.1 Situació de l’edifici 
 
La indústria es troba situada a la ciutat de Badalona, al barri de 
La Raval entre els carrers de Sagunt,  Font i Escola i Galileu. 
Aquest barri ha estat reformat i re-urbanitzat fa poc temps, 
proporcionant-li un aspecte actual amb abundància de parcs i 
zones verdes. La zona, per tant, és troba oberta amb espais de 
gran amplitud. 
L’entrada principal de l’edifici està orientada al sud-oest, entre 
el carrer de Font i Escola i Galileu. 
 
The industry is located in the city of Badalona, in the 
neighbourhood of Raval between the streets of Sagunto, and 
Power Escola and Galileo. This district has been renovated and 
re-built recently, providing a modern look with plenty of parks 
and green spaces. The area, therefore, is an open space with 

large amplitude. The main entrance of the building is oriented to the southwest, between Fountain and 
Escola Street and Galileo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicació Badalona 

 

 

 

2.1.1 Plànol emplaçament 

 

 

Via Satèl·lit, ubicació Badalona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Límits de Badalona 
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Situació Industria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plànol urbanístic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.2 Descripció general l’edifici 
 
L’edifici consta de dues plantes, té una forma irregular, en forma 
de L. Es podria dividir en 4 parts; la primera es va fer 
posteriorment, la qual podia ser l’entrada de material de la 
indústria. La segona era la zona de provadors de calçat, banys i 
accés a la segona planta d’oficines.   
La tercera, zona d’emmagatzematge, amb accés a la segona planta 
de fabricació de calçat. La tercera i primera part, fan mitgera amb 
un edifici de 3 plantes. Entre la segona i tercera part tenim la nau 
central amb una altura d’11m aproximadament.  
La quarta zona, era l’entrada de camions per carregar i distribuir el 
material. 
 
2.3 Descripció constructiva de l’edifici 
 
L’estructura conformada per biguetes de formigó, sobre de les quals, es recolzen els revoltons ceràmics 
i una capa de compressió de formigó. Les càrregues del forjat es deriven als pilars de formigó armat. A 
excepció de la zona 3, que va ser reforçada amb pilars HEB 160 i bigues IPN 280, en principi es va 
decidir substituir els pilars existents i deixar els metàl·lics, però no es va acabar de fer. 
La coberta és inclinada, a dos vessants, de plaques de fibrociment, recolzada sobre l’estructura 
conformada  d’encavallades de formigó, que descarreguen les càrregues als pilars de formigó armat.  
Els acabats interiors són tradicionals, lliscat de guix i pintura, el paviment de la planta baixa, està 
conformat per a tràfic rodat, amb un acabat d’àrids minerals seleccionats i ciments especials de color 
vermell.  Mentre que el de la segona planta l’acabat és mitjançant una xapa de pòrtland buixardada de 
2 cm de gruix , color gris. Fusteries interiors i exteriors metàl·liques i vidrieres normals de 3-4 mm. 
 

2.2 General description of building 
 
The building has two floors, has an irregular shape, as L. It can be split into 4 parts: the first was made 
later, which could be the input material industry. The second was the area of shoe testers, bathrooms 
and access to the second floor office. 
Third, the storage area has an access to the second floor of shoe factory. The first and third part, make 
an adjoining 3-storey building. Between the second and the third part have the nave with a height of 
approximately 11 m. The fourth area was the entry of trucks to load and distribute the material. 
 
2.3 Description of the building construction 
 
The structure is formed by concrete beams, over which, are supported and vaults and a layer of ceramic 
and concrete compression. The charges of forging are derived to the pillars of reinforced concrete. 
With the exception of region 3, which was reinforced with pillars and beams HEB 160 IPN 280, decided 
in principle to replace the existing pillars and leave the metal, but did not finish making. 
The roof is slanted in two parts of cement slabs, supported on the structure formed of concrete trusses, 
which discharging loads to the pillars of reinforced concrete. The interior finishes are traditional 
gypsum plaster and paint, the flooring of the ground floor consists of road traffic, with a finish of select 
mineral aggregates and special red cements. While the second floor is completed by the Portland 
“buixardada” plate 2 cm thick, grey. Timber interior and exterior metal and glass 3-4 mm normal.  
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3. DADES URBANÍSTIQUES 

 
 

L’any 1991 es va fer una reparcel·lació de tota la illa que compren el nostre edifici. Aquest planejament 

es va redactar per a adequar el municipi a les noves necessitats de l’època; l’arribada de serveis, 

tancaments d’indústries... per tal de tenir més espais oberts amb zones verdes,  homogeneïtat en els 

carrers alienant el vial... 

Aquet planejament ens indica les següents restriccions:  

- PB+3, amb una altura reguladora màxima de 13,65 m. 

- Planta Baixa: permet ús comercial 

- Façana mínima: 15 m 

- Prohibit cossos sortints tancats o semitancats de les façanes dels edificis amb una amplada de 

vial inferior a 11 m.  

La distribució de la nostra illa és la següent:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificació urbanística 
 
Això implica que si es vol fer una rehabilitació de tota la indústria i canviar l’ús , caldrà fer la demolició 
de tota la zona del carrer Galileu, per tal de deixar pas al vial i la zona verda establert pel conseqüent 
planejament, sent la zona de parcel·la del ajuntament. 

4. PROJECTE BÀSIC 

 
 
4.1 Introducció 
 
Es realitza un estudi de la situació l’edifici existent; ens trobem en un edifici que s’ha de sotmetre a una 
rehabilitació i un canvi d’us per adequar les característiques de l’edifici a la finalitat que se li vol donar. 
La rehabilitació també compta amb un canvi significatiu en la forma i en la superfície construïda de 
l’edifici ja que es veu afectat per una ordenació urbanística. Això ampliarà el projecte ja que s’haurà 
d’adjuntar un projecte complert de demolició.  Entre les propostes d’intervenció, apareix l’elaboració 
d’una nova façana a l’ala sud de l’edifici, fet que aprofitarem per a introduir aspectes d’eficiència 
energètica al projecte. A partir de l’ús que li volem donar al futur edifici, es planifica la distribució 
interior dels espais i s’adopten les solucions constructives, en punts de modificacions estructurals, que 
més s’adaptin als requisits establerts.  Les instal·lacions es realitzaran totes des de zero. Això suposarà 
una modernització de totes les xarxes d’instal·lacions, augmentant molt significativament l’eficiència 
d’aquestes. 
 
 
4.2 Memòria descriptiva 
 
4.2.1 Diagnòstic 
 
L’edifici existent es troba en bones condicions estructurals, a més fa uns 50 anys van fer una 
rehabilitació estructural, per tal de reforçar gairebé la meitat de la indústria. L’únic que tenim en males 
condicions i que s’ha de treure, són les plaques de fibrociment, amb les qual s’ha de tenir molta cura al 
ser molt tòxiques.  
En el punt de la rehabilitació, ens trobem amb un pla urbanístic, que fa que la rehabilitació tingui un 
valor afegit, ja que s’ha de demolir gran part de la zona de la indústria que dóna al carrer Galileu, per tal 
de deixar pas al vial i zona verda. Això implica haver d’estudiar el sistema estructural que tenim, per tal 
d’adequar el tall, a la zona més adequada.  
 
4.2.2 Proposta d’ús  
 
Aquest projecte va destinat per als Castellers de Badalona, els qual no tenen lloc fixe per assajar des de 
fa temps, anant d’un recinte a un altre. Per això, s’adequarà aquet edifici, per tal de facilitar les 
activitats d’aquesta companyia, que són part del patrimoni cultural de Badalona i es mereixen un 
reconeixement.  
A més de facilitar lloc als Castellers, ja que tenim una gran superfície, disposarem en planta primera un 
centre cultural, amb sales per a donar suport a la gent parada  i poder realitzar cursos d’idiomes, 
aprendre professions com electricitat, fontaneria... i així poder formar a la gent, donant més 
possibilitats a l’hora de trobar feina. S’introduirà també una sala d’exposicions, que podrà ser utilitzada 
pels veïns per fer assemblees, exposicions d’art, etc... aquesta idea ve donada per la falta de centre 
culturals en tota aquesta zona, que engloba Pep Ventura, Gorg... 

 



 Rehabilitació de la fàbrica del barri de La Raval de Badalona per canvi d’ús a centre cultural 12 

3. URBAN DATA 

________________________________________ 

 
In 1991 the island, where is included our building, was subdivided. This planning was drafted to adapt 
the town to the needs of the time; arrival services, closures of industries ... to have more open spaces 
with parks, streets alienating homogeneity in the road... 
This great planning suggests the following restrictions: 
- +3 PB, with a maximum height of 13.65 m regulator. 
- Ground: allow commercial use 
- Minimum Front: 15 m 
- Semi-enclosed or enclosed spaces protruding from the facades of buildings with a road width of less 
than 11 m. 
The distribution of our island is as follows: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Planning 
 
This means that if you want a restoration of the entire industry and change the use, you will have to 
demolish the entire area of the Galileo Street, to make way for road and green area established by 
subsequent planning, being the area plot of city hall. 

4. BLUEPRINT BASIC 

________________________________________ 

4.1 Introduction 
 
We are in a building that has to undergo a refurbishment and a change of use to suit the characteristics 
of the building in order that we wants to. The renovation also includes a significant change in the shape 
and the surface area of the building because it is affected by urban planning. It will extend the project, 
because it should be attached a complete demolition project. Between the proposed interventions, it 
appears the development of a new front in the south wing of the building, which used to introduce 
energy efficiency aspects of the project. From the use that we want to do in the future building, we 
planned the interior distribution of the spaces and we adopting constructive solutions, in points of 
structural modifications that match the requirements. The facilities are all made from scratch. This will 
involve the modernization of all network facilities installation, significantly increasing the efficiency of 
these. 
 
4.2 A descriptive report 
 
4.2.1 Diagnosis 
 
The existing building is in good structural condition, plus about 50 years ago made a structural 
rehabilitation, to strengthen nearly half of the industry. The Only thing that is in bad conditions and we 
have to remove, are the plates of cement, with which we must be careful because it is very toxic. 
At the point of rehabilitation, we have a plan, making the rehabilitation has added value because it has 
to demolish much of the industry zone Galileo the street, to make space to the vial road and parkland. 
This means having to study the structural system that we have to adapt the cut, in the most 
appropriate. 
 
4.2.2 Proposed Use 
 
This project is destined to Castellers Badalona, which have no fixed place to try for some time, going 
from one venue to another. For this reason, we adapted this great building, for facilitate the activities 
of this company, which are part of the cultural heritage of Badalona and they deserve a recognition. 
In addition to facilitating Castellers a place, because we have a large area on first floor, we will have a 
cultural center, with rooms to support unemployed people and to offer language courses, learn 
professions such as electricity, plumbing ... so we can train people, giving more possibilities to find 
work. Also we introduced an exhibition hall, which can be used by residents for meetings, art 
exhibitions, etc. This idea comes from the lack of cultural center in the entire area, which includes Pep 
Ventura, Gorg... 
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La ciutat compta amb una xarxa de centres cívics, distribuïts pels diferents barris (La Colina, La Morera, 
Torre Mena (E), Can Cabanyes (A), Dalt la Vila (B), Can Canyadó, Sant Roc, La Salut (D), i Can Pepus), i 
amb diferents biblioteques: les de Can Casacuberta, Lloreda, Pomar, Sant Roc, i "Xavier Soto" (a Llefià).  
El nostre edifici esta situat en la lletra C, es pot veure que tenim el centre cívic més proper a 1,4 Km, i al 
voltant no te cap que aglomeri la zona de Pep ventura. Així doncs, disposarem tota la planta primera 
per a centre cívic.  
La planta baixa serà destinada a l’ús dels castellers, però com li sobra espai, es decideix posar un bar-
restaurant, que donarà servei tant als castellers i els usuaris del centre cívic, com als vianants que 
passin pel passeig.  
 
4.2.3 Nova distribució  
 
4.2.3.1 Anàlisis 
 
S’ha previst aprofitar al màxim l’edifici, tenint com inconvenient la forma i sobretot el pla urbanístic, 
que ens limita els metres quadrats inicials. Per tal de tallar l’edifici i deixar el pas demanat per 
l’ajuntament, es decideix fer el tall  a 1,86 metres de la línia de vial, ja que la línia de pilars la tenim en 
aquest punt, i no deixem en voladís el forjat ja que no el tenim preparat per aquestes càrregues. Això 
implica, menys metres quadrats en cada planta.  
L’altre inconvenient és la necessitat d’una altura elevada per als assajos dels Castellers que ja teníem a 
la planta original, just en el centre amb 11 metres lliures, i amb la demolició la perdem.  
Amb aquestes dades que s’han analitzat, es decideix la següent distribució; 

- Planta Primera: es destinarà a centre cívic, preveient un local de màquines, ja que tenim coberta 

inclinada i no volem carregar-la amb maquinària de climatització.  

- Planta Baixa: dividida en dos; una part per als castellers i l’altra per al restaurant, deixant previst 

un local per a concentració de comptadors i un altre espai per a accés a Planta Primera.  

Segons les necessitats de cada futur inquilí i donant prioritat als Castellers de Badalona, es preveu 
deixar la zona que tingui més altura per a ells. En aquest cas la zona que tenim sota rasant és la que  

dóna al carrer Baldomer Solà, utilitzada com a zona de càrrega i descàrrega, i amb el tall de l’edifici, ens 
queda a una altura de 1,84 m. En aquesta zona l’altura total fins al forjat més alt és de 5.34 m, i al més 
baix (situat al fons) de 2,44 m; altura insuficient per a la realització de castells. Amb aquet inconvenient, 
es preveu retirar els forjats superiors nomes d’aquesta zona, aprofitant la demolició.  
Ara s’estudia la realització dels assajos de la canalla, que es fan a part, i per això es situa a la cota zero 
una zona per a ells, tenint una altura fins al forjat superior de 3,75 m, també insuficient, això implica la 
demolició del mateix, reduint la superfície de la Planta Primera pertanyent al centre cívic.  
A la zona de Castellers, durant la setmana, estarà utilitzada com a màxim tres dies i en horaris de tarda, 
fet que implica que la instal·lació estarà sense cap ús la major part del temps, per això es plantegen 
altres utilitats, com per exemple activitats de dansa. Es realitzaran programes per no solapar les 
diferents activitats.  
 
4.2.3.2  Distribució  
 
Segons les dades esmentades abans, i amb la conseqüent normativa, es realitza la nova distribució.  

- Planta Baixa  

Tindrem tres accessos principals a la Façana Sud; un d’ells serà l’accés a planta primera, amb una 
secretaria per tal d’informar, a tots els usuaris interessats, de les activitats que es van realitzant en el 
centre cívic. Un altre accés que comunica amb el Restaurant,  i per últim i no menys important, l’accés 
als Castellers.  
Tindrem tres accessos més a la façana que dóna al carrer de Font i Escolà; un per al Restaurant, un 
d’accés directe al magatzem de la cuina, per tal de facilitar la càrrega i  descàrrega de matèries primeres 
i per últim l’accés a la zona de comptadors, situat a la cantonada Font i Escolà amb Miquel Servet, el 
qual tindrà un altre accés per Miquel Servet.  
La zona del Restaurant és dividida en tres zones;  zona de menjar (taules), zona de barra i la zona de 
cuina amb magatzem. Es destinaran dos serveis, un destinat per a minusvàlids, i un altre per a ús 
general, mixt, ja que aquests seran d’ús puntual i aprofitem l’espai per al Restaurant.  
Segons les necessitats dels Castellers s’han disposat les següents sales:  

- Sala de Reunions: zona de reunions dels responsables.  

- Sala d’Acústica: zona d’assaig instrumental dels components de la banda musical dels Castellers.  

- Sala assaig nens: zona d’assaig per als més menuts de la colla, tancada per evitar que caiguin 

fora del recinte, i amb l’estructura de la coberta vista, per poder ancorar els sistemes de 

seguretat. 

- Sala d’assaig Castellers: zona principal d’assaig dels Castellers, amb més altura que la resta i 

sense fals sostre per tal de facilitar la subjecció dels arnesos de seguretat a l’estructura.  

- Vestuaris: Disposarem dos, un per a dones i un altre per a homes, que incorporaran tres dutxes i 

dos banys. 

- Planta Primera  

El centre cultural s’ha distribuït intentant aprofitar el màxim d’espai, així doncs el sistema que s’ha 
designat és el següent:  

- Sala 1: Aula de Tallers; per a formació, com per exemple aprendre instal·lar elements elèctrics, 

fontaneria...   

- Sala 2, 4: Aula destinada a classes d’aprenentatge d’idiomes.  

- Sala 3: Aula d’informàtica, comptant amb tot el material informàtic necessari.  

Emplaçament dels centres cívics de la ciutat de Badalona 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Centres_c%C3%ADvics
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barri
http://ca.wikipedia.org/wiki/Biblioteques
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The city has a network of centers, spread throughout different neighbourhoods (The Hill, The Mulberry, 
Tower Mena (E) Can Cabins (A), the Dalt Vila (B) Can Canyadó, San Roque, Health (D ), and Can Pepu), 
and various libraries: Can Casacuberta, Lloreda, Pomar, San Roque, and "Xavier Soto" (in Llefià). 
 
Our building is located in C, we can see the nearest civic center at 1.4 km, and around that has no 
anyone that agglomeration the area. So we will have all the first floor for civic center. 
 
The ground floor will be devoted to the use of towers, but as it can spare space, we decided to put a 
bar-restaurant that will serve both towers and users of the civic center, like the pedestrian that pass for 
there. 
 
4.2.3 New Distribution 
 
4.2.3.1 Analysis 
 
It is anticipated make the most of the building, taking the problem of the shape and especially the 
development plan, which limits the initial square meters. To cut the building and leave the way 
requested by the council, decided to cut to 1.86 meters from the road line because the line of pillars is 
in this point, and not let cantilever the slab as we have not prepared for these charges. This means less 
square meters on each floor. 
The other inconvenient is the need for high altitude for tests of Castellers, that we just had in the 
original floor, right in the center with 11 meter freestyle, and we lost it with the demolition. 
With these data that we have analysed, it was decided the following distribution; 
 
- First floor: will destine to civic center, providing a local machine, as we slanted roof and do not want 
to burden her with HVAC equipment. 
 
- Ground floor: split into two: one part for the towers and the other for the restaurant, making plans for 
a local concentration of counter space and another for access to First Floor. 
 
According to the needs of the future renter and prioritizing Castellers Badalona, is expected leave the 
area that has more height to them. In this case we have the area below ground that facing the street 
Baldomer Sola, used as a loading and unloading, and with the cut of the building, we have a height of 
1.84 m. In this area the total height to the highest wrought is 5.34 m, and the lowest (on bottom) of 
2.44 m, which is a height insufficient for making castles. With this great inconvenience, is expected to 
remove only the upper floors of this area, taking the advantage of building demolition. 
Now we study the performance of tests of the children, which are a part, and for this, they have a space 
situated at zero altitude area, taking up to a height of 3.75 m top wrought, which also are insufficient, 
so it is necessary to demolition, reducing the surface belonging to the First Floor Civic Centre. 
In the area of Castellers during the week, will be used up to three days and in the afternoon, which 
means that no installation will use most of the time, and for this reason it raised other utilities, like 
dance activities. The activities will be programmed for no overlap them. 
 
4.2.3.2 Distribution 
 
The new distribution is made according to data mentioned above and with the consequent regulation. 

- Ground Floor 
We will have three main entrances to the south; one of them will be the access to first floor with a 
secretariat to inform all interested use, the activities were carried out at the civic center., another 
access that connects to the restaurant and the last is  the access to Castellers. 
We will have three entrances more on the facade facing the street Font and Escola; for a restaurant, a 
direct access to the kitchen store, to facilitate loading and unloading of raw materials and finally we will 
have access to counters zone, which is located at the corner of the sreet Fountain and Escola with 
Miguel Servet, that will have another access for Miguel Servet. 
The restaurant area is divided into three zones; eating area (table), bar area and kitchen area with 
storage. We used two services, one designed for the disabled, and another for general use, mixed 
because they are used occasionally and take the space for the restaurant. 
According to the needs of Castellers rooms are arranged as follows: 
 
- Meeting Room: Meeting area of responsibility. 
 
- Room Acoustics: Test area instrumental components of the band music of Castellers. 
  
- Children Room essay: test area for the youngest of the group, closed to prevent them falling outside 
the ground, and with the roof structure view to anchor security systems. 
 
- Room Castellers test: is the main area of tests Castellers, with more height than the rest and without 
false ceiling in order to facilitate the holding of safety harnesses to the frame. 
 
- Changing rooms: We have two, one for women and another for men, which will include three showers 
and two bathrooms. 
 
- First Floor 
 
The cultural center has been distributed to trying to maximize space, so the system has been 
designated as follows: 
 
- Room 1: Classroom workshops, for training, for example, learn to install electrical items, plumbing... 
 
- Hall 2, 4: Classroom lessons aimed at language learning. 
 
- Room 3: Computer room, with all supplies needed. 
 
Also, we introduce an exhibition hall for meeting the neighbours, meetings, exhibitions... We are going 
to Introduce two lounge areas with sofas and chairs; one in a departure from the showroom, and 
another that connecting with other classrooms. The latter will be food and drink machines. 
The management of the cultural center will have a room office with computer equipment and a lounge. 
The new distribution will be detailed in the accompanying drawings. 
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A més, introduirem una sala d’exposicions, per a reunions dels veïns, assemblees, exposicions...  
S’introduiran dues sales de descans amb sofàs i cadires;  una a la sortida de la sala d’exposicions, i una 
que connecta amb la resta d’aules. Aquesta última tindrà màquines de menjar i beguda.     
La direcció del centre cultural tindrà una sala d’oficines,  amb material informàtic i una sala de descans.  
La nova distribució estarà més detallada als plànols adjunts.   
 
 
4.3 Memòria constructiva 
 
4.3.1 Projecte de demolició 
 
1. PLA DE DESAMIANTAT 
El Catàleg Europeu de Residus (llista CER) cataloga els residus que contenen amiant com a residu 
perillós. En l’obra de demolició que ens ocupa apareix l’amiant com a material d’acabat, sent necessari 
que es retiri i es gestioni de manera separada de la resta dels residus en compliment del Reial Decret 
396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de treballs amb amiant, 
justificant així la redacció d’aquest pla de demaniantat. 
 
2. INFORMACIÓ PRÈVIA 
2.1 Descripció del tipus d’obra 
Es tracta de la demolició d’una part de la indústria, que estava destinada a fabricar calçats. Es vol retirar 
totes les plaques de fibrociment de la coberta per a poder demolir una part i la resta ser canviades per 
un altre sistema.  
Consta amb diferents façanes, una de 41 metres i les altres de 51 metres la més llarga i de 25 metres la 
més curta. Amb un total de 1.347,74 m² i un volum de 12.429,11 m ³. 
 
2.2 Direcció del centre de treball 
La indústria és situada a Badalona entre els carrers  Sagunt, Font i Escolà i Galileu. 
 
2.3 Nom de l’empresa contractista 
L’ empresa contractista és l’EMPRESA X S.L. amb C.I.F. B-XXXX i domicili al Carrer X, sent el seu 
representant legal D. ----------- com administrador mercantil. 
Aquesta empresa esta inscrita en la R.E.R.A amb numero. ---------- 
 
2.4 Tipus d’empresa que realitza els treballs 
L’empresa que retirarà l’amiant i demolirà l’edifici és la mateixa, sense subcontractes. 
 
2.5 Recurs preventiu de l’empresa 
El recurs preventiu serà D.ZZZZZZZZ amb DNI – que estarà present en l’obra durant tota la jornada de 
treball, i la seva comesa consistirà en que es compleixi lo descrit en el Pla de Treball i en el Pla de 
Seguretat i Salud 
 
 
2.6 Materials que contenen amiant 
La coberta és inclinada, a dos vessants, de plaques de fibrociment, recolzada sobre l’estructura 
conformada  d’encavallades de formigó, que descarreguen les càrregues als pilars de formigó armat.  

Es tracta d’amiant no friable, ja que es presenta en plaques i no emet fibres si no és per deteriorament 
o trencament al manipular-les. Aquestes plaques són de fibrociment més concretament es componen 
de ciment barrejat amb silicat de magnesi del tipus “amiant blanc”, anomenat crisotilo. 
 
2.7 Duració estimada dels treballs de retirada d’amiant 
Es preveu que els treballs durin aproximadament 3 setmanes. En jornades de 8 hores amb horaris 8:00 
a 14:00 i de 16:00 a 18:00, de dilluns a divendres. 
Els treballadors disposaran dintre de cada jornada de treball de:  
1º - Temps per col·locar-se l’equip de protecció individual: 20 minuts aproximadament. 
2º - Temps de descans: 15 minuts cada dos hores. 
3º - Temps per descontaminar: 30 minuts. 
Els treballs començaran immediatament després de que s’aprovi el pla de treball. 
 
2.8 Data d’inspecció 
Durant les activitats que conformen la retirada de l’amiant es farà un mesurament dels nivells de fibres 
que hi ha a l’ambient, es farà un sol control per a totes les activitats (encapsulat, retirada, baixada a 
palet, embalat, etc.) perquè en cas contrari no es disposarà de temps suficient per a al mostreig. 
La presa de mostres i l’anàlisi l’efectuarà un tècnic superior de prevenció de riscos laborals, especialista 
en higiene industrial, seguint directrius exposades en el mètode MTA/MA-051 de l’Institut Nacional de 
Seguretat i Higiene en el Treball: “Determinació de fibres d’amiant i altres fibres en l’aire”. 
Per a això s’utilitzaran dues bombes d’aspiració marca Dragar i Buck, models Accura Constact i Basic 5 i 
un mostrejador que recollirà les fibres durant les quatre hores que duri la feina. 
Després el mostrejador serà analitzat pel laboratori homologat “LABORATORI SL”. Els resultats han 
d’indicar les condicions en què es van fer el mostreig i l’operació a la qual correspon així com el 
laboratori que ho va fer i s’acompanyarà d’un certificat del laboratori.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema del mostrejador d’amiant, extret de la MTA/MA-051 
Font: www.insht.es 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mesurador de caudal 
Font: www.newstarenvironmental.com 
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4.3 Constructive Memory 
 
4.3.1 Proposed Demolition 
 
1. PLAN DESAMIANTAT 
The European Waste Catalogue (EWC list) catalogued the asbestos-containing waste as dangerous 
residue. In the demolition work appears asbestos as finishing material, being necessary to withdraw 
and be managed separately from other waste in compliance with Royal Decree 396/2006 of 31 March, 
whereby establishing the minimum work with asbestos, justifying the writing of this plan demaniantat. 
 
 
2. PREVIOUS INFORMATION 
 
2.1 Description of the type of work 
 
This is the demolition of part of the industry, which was destined to make shoes. It wants to remove all 
asbestos cement panels for the roof in order to demolish a part and the rest to be changed to another 
system. 
It has different facades, one of them has 41 meters and the rest, the longest has 51 meters and the 
shortest 25 feet, with a total of 1347.74 square meters and a volume of 12429.11 m ³. 
 
2.2 Address of workplace 
 
The industry is located in Badalona between the Street of Sagunto, Fountain and Escola and Galileo. 
 
2.3 Name of contractor 
 
The contractor is the company X S.L. with C.I.F. B-XXXX Street address and X, being the legal 
representative D. ----------- As commercial manager. 
This company is registered with the AREN number. ---------- 
 
2.4 Type of company doing the work 
 
The company who will remove the asbestos and will demolish the building is the same, no 
subcontractors. 
 
2.5 Preventive Action Company 
 
The use of preventive will be D.ZZZZZZZZ with ID - which will be at work all day work, and their duties 
consist in that it complies described in the Work Plan and the Health and Safety Plan 
 
2.6 Materials containing asbestos 
 
The roof is slanted in two parts of cement slabs, supported on the structure formed of concrete trusses, 
which are discharging loads to reinforced concrete pillars. 
 
 

 
It is not friable asbestos, because it is presented in plates and does not emit fibres except for damage or 
breakage to manipulate them. These plates are specifically made up of cement mixed with magnesium 
silicate type "white asbestos", called chrysotile. 
 
2.7 Estimated Duration of asbestos removal work 
 
It is anticipated that the work lasts about 3 weeks, in eight hours a day of 8:00 to 14:00 and from 16:00 
to 18:00, Monday to Friday. 
Workers have within each work session: 
1 º - Time to put up the personal protective equipment: about 20 minutes. 
2 - Break time: 15 minutes every two hours. 
3 º - Time to remove the contamination: about 30 minutes. 
The work will begin immediately after the approval of the plan. 
 
2.8 Date of inspection 
 
During the activities that make the removal of asbestos possible it will have a measurement of the 
levels of fibre that is in the atmosphere; the activities only will be checked once (encapsulation, 
withdrawal, lowered pallet, packed, etc.) because otherwise not be available long enough for sampling. 
 
The sampling and analysis will be made by a superior technical of risk prevention, industrial hygiene 
specialist, following guidelines outlined in the method MTA/MA-051 National Institute of Occupational 
Safety and Health at Work "determination of asbestos fibres and other fibres in the air". 
It uses two pumps suction dredge and Buck brand, model and Accura Constact Basic 5 and a sampler 
that will collect the fibres during the last four hour work. 
After the sampler will be analysed by approved laboratory "LABORATORY LTD.", the results should 
indicate the conditions under which the samples were made and the operation which corresponds well 
as the laboratory that did it and will be accompanied by a laboratory certificate. 
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2.9 Relació del personal exposat al amiant 
Tots estaran contractats en el règim general de la Seguretat Social, utilitzant treballadors sense fer ús 
d’hores extraordinàries. La relació de treballadors s’ha de confirmar o, en el seu cas, canviar en la 
comunicació del inici dels treballs o durant el desenvolupament del mateixos si procedeix. No es podran 
contractar treballadors de ETT en operacions amb amiant, segons la reglamentació de treballs en 
activitat especials perilloses on les ETT no podrien realitzar contractes de posada a disposició, cita 
expressament el agents cancerígens, entre els que es troba el amiant. Es faran reconeixements mèdics 
inicials i periòdics dels treballadors, en els terminis establerts en l’article 16 RD 396/2006. S’adjuntarà 
document d’aptitud per al treball a realitzar expedit per el servei mèdic corresponent.  

   

Cognoms i nom N.I.F/ N.I.E Lloc de Treball 

- - Peó de Demolició 

- - Peó de Demolició 

- - Peó de Demolició 

- - Peó de Demolició 

- - Peó de Demolició 

- - Recurs Preventiu 

 
 
3. MÈTODES DE PROTECCIÓ  
3.1 Protecció a tercers 
S’ha de senyalitzar la zona de treball, amb senyalitzacions adequades: cartells de “prohibit el pas” i 
“prohibit fumar”, cordons i en especial la senyal que informa de la presencia d’amiant. 
S’aplicarà un líquid encapsulat per a que les fibres d’amiant no passin a l’atmosfera, a continuació, les 
plaques s’embalaran i etiquetaran. Si arriba a trencar-se’n alguna , es tornarà a aplicar el líquid 
encapsulat i s’embalarà en bosses especials “big-bag”. 

 
 
Cartells que informen de la presencia d’amiant 
Foto 1:  www.carteling.com  
Foto 2:  www.amesasuministros.com 
 
 
 
 
 

3.2 Protecció individuals 
Els EPIS seran: 
Granotes d’un sol ús, de sistema multicapa de polipropilè, categoria III Tipus 5, amb caputxa sense 
butxaques ni costures, per a que no quedin fibres en ells. 
Mascaretes auto-filtrant FFP3 amb filtre mecànic.  
Guants de nitril amb dors descobert i puny de cotó. 
Ulleres de protecció ocular del tipus góndola, de visió panoràmica, que no s’entelin i que l’ajust a la 
cara es realitzi per mitjà d’un suport de vidre. El material és recuperable després del rentat, després de 
les interrupcions del treball. 
Botes de goma de seguretat amb puntera i sola reforçada homologades. L’elàstic del pantaló de la 
granota cobrirà la part alta de les botes. El material és recuperable després del rentat. 
Cinta americana per segellar la granota de treball en peus i mans. 
Les instruccions d’ús dels equips de protecció individual  s’adoptaran totes aquelles mesures de 
seguretat requerides, segons les necessitats de cada cas. 
No es podran portar els equips més de quatre hores i tots els equips hauran d’estar certificats, pel 
certificat CE. 
A part es sotmetrà als operaris a controls mèdics abans de la demolició per conèixer si són aptes per al 
treball, però també després de realitzar els treballs. (Les actes d’aptitud per al treball s’inclouran en 
aquet pla de desamiantat). 
 
3.3 Inspecció en l’ambient de treball 
Cal prendre una mostra per cada activitat que es realitzi amb amiant, però a causa de les 
característiques de la demolició es prendrà una única mostra que servirà per a tots els treballs, ja que 
aquets es realitzen al mateix temps (encapsulat, retirada de plaques, aspiració, embalatge, etc. ) i si es 
fes de manera separada no hi haurà temps de mostreig suficient.  
Es realitzarà un mostreig qualificat per la RDA 396/2006 de “tipus personal” que es realitza mitjançant 
un filtre i un mesurador de cabal que l’operari portarà mentre realitza les operacions de desamiantat.  
El laboratori homologat “LABORATORI SL” serà el que faci els anàlisis i confirmi que els operaris no 
poden estar sotmesos a un valor d’exposició diària superior a 0,1 fibres per centímetre cúbic mesurades 
com a mitjana ponderada en el temps de vuit hores ( Article 4.1 del RDA), és per això que cal fer un 
recompte de fibres durant la realització dels treballs.  
 
 
4. MÈTODES DE TREBALL 
4.1 Treballs previs 
Es delimitarà la zona de treball, col·locant els cartells d’advertència i limitant l’accés, en aquest cas la 
zona pot limitar-se amb la porta que tanca la nau industrial, i es col·locaran en ella els cartells 
d’advertència i de restricció de pas descrits en l’apartat anterior de proteccions contra l’amiant.  
Es demanarà a l’ajuntament agafar una part del l’explanada que tenim al costat del nostre edifici, per a 
establir la zona d’acopi per a les plaques i situar també la unitat de descontaminació durant el període 
que duri l’extracció del amiant. 
El parc que tenim d’avant serà on podran descansar i menjar els treballadors fora de la zona de treball 
amb amiant. 
 
4.2 Realització dels treballs 
Els treballs es faran des d’una plataforma elevadora, sense necessitat de que els operaris pugin a la 
coberta.  
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2.9 Value of staff exposed to asbestos 
 
All are employed in the General Social Security, using workers without using overtime. The ratio of 
workers will need confirmed or, where appropriate, change in the communication of start of work or 
during the development of same if necessary. Can not hire workers with asbestos operations of ETT 
according to the regulation of work in dangerous activity special on the ETT could not make contracts 
provision specifically cited the carcinogens, among which is the asbestos. Will be made initial and 
periodic medical examinations of workers, in the terms established in Article 16 of RD 396/2006.  
Document is attached with the capabilities of the worker for work issued by the medical service 
provided. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. METHODS OF PROTECTION 
 
3.1 Protection of third parties 
 
It should mark the work area with appropriate signs: signs of "forbidden way" and "smoke", laces and 
special signal that reports the presence of asbestos. 
if you break , will return to using the liquid encapsulated i be packed in special bags “big-bag”. 
 

 
 
Report signs of asbestos 
Photo 1:  www.carteling.com  
Photo 2:  www.amesasuministros.com 
 
 
 

3.2 Individual Protection 
 
The PPE will be: 
Disposable Coverall, polypropylene multilayer system, Category III Type 5, with pockets or hood 
without seams, so that fibers are not in them. 
Self-filtering masks with FFP3 mechanical filter. 
Nitrile gloves with bare back and cotton cuff. 
Eye goggles gondola type of overview, tarnishing and that the adjustment is made in the face by a glass 
support. The material is recovered after washing, after the interruption of work. 
Rubber boots with safety toe cap and reinforced sole approved. The elastic pants of the frog cover the 
top of the boots. The material is recovered after washing. 
American frog tape to seal the work in hand and foot. 
The instructions for use of personal protective equipment shall be taken all the required security 
measures, according to the needs of each case. 
No teams will take over four hours and all equipment must be certified by the CE certificate. 
In addition operators will be subject to medical checks before demolition to see if they are fit for work, 
but after doing the work. (The minutes of fitness for work included in this great plan desamiantat). 
 
3.3 Inspection in the work environament 
 
We must take a sample for each activity carried out with asbestos, but due to the characteristics of the 
demolition will take a single sample that will work for all, because these last are performed 
simultaneously (encapsulation, removal of plates, aspiration, packing, etc..) and to be made separately 
there will be time enough sampling. 
Qualified to perform a sampling RDA 396/2006 of "personal nature" that is through a filter and a flow 
that will bring the operator while performing operations desamiantat. 
The approved laboratory "LABORATORY LTD" is what makes the analysis and confirm that the workers 
can not be subject to a value higher than the daily exposure to 0.1 fibers per cubic centimeter 
measured as a weighted average time of eight hours (article 4.1 of the RDA), which is why there is a 
showdown of fibers during the execution of the work. 
 
4. METHODS OF WORK 
 
4.1 Preliminary work 
 
We determine the limits of work area, placing warning signs and limiting access, in this case the area 
can be limited with the door closed the factory, and will be placed in it the signs of warnings and 
restrictions described in the previous step for protection against asbestos. 
Will ask the city council to take a part of the esplanade we have next to our building, to establish the 
area of storage for the plates and also placed the decontamination unit for the duration of the 
extraction of asbestos . 
Located opposite the park where they can rest and eat workers outside the work area with asbestos. 
 
 
 
 
 

   

Surname and  name N.I.F/ N.I.E Workplace 

- - Pawn demolition 

- - Pawn demolition 

- - Pawn demolition 

- - Pawn demolition 

- - Pawn demolition 

- - Pawn demolition 
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Primer s’impregnarà les plaques amb un líquid encapsulador per evitar l’emissió de fibres d’amiant pel 
moviment o ruptura. Es farà mitjançant equips de polvorització, més concretament motxilles de 
fumigació, per evitar que l’aplicació del líquid provoqui la dispersió de les pròpies fibres d’amiant. 
Després es desmuntaran les plaques des de la mencionada plataforma elevadora de tisora, utilitzant 
eines manuals com alicates, cisalles, etc.  
Es començarà des de la zona més propera al carrer, i es continuarà cap a dins, desmuntant els ganxos i 
baixant les plaques dipositant-les en la plataforma amb compte que no es trenquin. En el cas de ruptura 
d’alguna de les plaques es ruixarà amb el líquid encapsulant i es dipositarà en sacs especials del tipus 
“big-bag”, aspirant després la zona amb un aspirador especial dotat de filtre absolut.  
Quan s’hagin desmuntat totes les plaques es dipositaran en un palet en la zona delimitada, semblaran 
completament i s’etiquetaran amb el símbol de l’amiant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Retirada de plaques de fibrociment 
 
Foto esquerra: portalprevencion.lexnova.es 
Foto dreta: www.oriondemoliciones.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Bossa “big-bag” 
 
Fotografies www.logismarket.es 
 
4.3 Tractament dels residus 
Els residus es disposaran en abocadors autoritzats per a aquesta finalitat, s’inclouen certificats 
d’acceptació tant dels residus inerts com dels residus perillosos que contenen amiant.  

L’empresa encarregada de fer-se càrrec dels residus que contenen amiant és “Asbestho’s gestión 
desamiantados” i aquests posteriorment aniran a la deixalleria de Barcelona Punt Verd de la Vall 
d’Hebron. 
Els residus d’amiant es recolliran separats de la resta de residus, s’agafaran no només les plaques, 
també els EPIS d’un sol ús que s’han utilitzat durant el treball. 
 
Com s’ha exposat abans, les plaques aniran en palets, totalment embalades i amb el símbol d’amiant. Si 
haguessin trossos solts, s’encapsularan i es guardaran separats en bosses especials “big-bag” que aniran 
perfectament tancades i també senyalitzades amb el símbol d’amiant. 
 
4.4 Després dels treballs 

Els operaris s’hauran de treure la granota de treball i els EPIS 
d’un sol ús, quedant prohibit emportar-se’ls al domicili 
particular de l’operari.  
Tindran que utilitzar la unitat de descontaminació que 
consisteix en un conjunt de tres habitacles: primer el “vestuari 
brut” on es disposen de recipients adequats per recollir la roba 
i EPIS que estiguin com a residus. En el segon lloc, la dutxa que 
haurà d’estar equipada amb aigua calenta i un filtre per l’aigua 
i per últim una guixeta per a la roba de carrer denominat 
“vestuari net”. 
L’aigua utilitzada en la dutxa es filtrarà abans de ser abocada, 
el objectiu de tot el procés és que no surti de l’habitació cap 
fibra de amiant. 

Figura 3: Vestuari mòbil 
Font: www.poly-klyn.com 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
1. Antecedents 
1.1 Objecte del projecte 
L’ajuntament demana una part de la parcel·la, en la que es troba situada la indústria, per a executar el 
pla urbanístic, aprovat el 13/12/1991, el qual estipula el pas d’un vial i una zona verda, a la part dreta 
de la indústria, que dóna al carrer Galileu. Per això s’efectuarà a demolir la meitat de la indústria, i per a 
facilitar l’estructuració interior, la qual es necessita una gran altura per a l’assaig dels pròxims inquilins, 
els Castellers de Badalona, s’enderrocarà alguns dels forjats de l’estructura que quedarà en peu.  
 
1.2 Promotor 
Nom: CALÇADOS JAUME S.L 
Identificació fiscal: B 4815162343 
Domicili social:   - 
En representació:   - 
 
1.3 Autor del projecte 
L’estudiant d’Enginyeria d’Edificació, Jordi Garcia Martinez, D.N.I; 53075523-X 
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First impregnated encapsulador plates with a liquid to prevent the emission of asbestos fibers by 
motion or rupture. Will be using spray equipment, specifically backpacks spraying to prevent the 
application of the liquid causes the dispersion of asbestos fibers. 
Then dismantle the plates from the aforementioned scissor lift, using hand tools such as pliers, shears, 
etc.. 
We start from the nearest street, and continue inward, exposing the plates down hooks and depositing 
them on the platform careful not to break. In the case of rupture of one of the plates with the liquid 
ruixarà encapsulating bags and deposited in special types of "big-bag", after vacuum aspiration the area 
with a vacuum cleaner equipped with special filters. 
When you have cleared all the plates will be deposited in an area bounded on the pallet, and seem 
completely labeled with the symbol of asbestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Removal of asbestos cement sheets 
 
Photo left: portalprevencion.lexnova.es 
Photo right: www.oriondemoliciones.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. “big-bag” 

 

Photos www.logismarket.es 

 
4.3 Treatment of waste 
 
The waste will be carried in authorized dumps for this purpose, including certificates of acceptance of 

both inert waste as hazardous waste containing asbestos 

The company responsible for taking charge of waste containing asbestos is "Asbestho desamiantados's 

run" where asbestos debris carried to the green point of Barcelona, situated in the Vall d'hebron 

The asbestos waste will be collected separately from other waste, not only the plates are taken, also 

disposable PPE to be used during work. 

 

As mentioned earlier, the plates will be on pallets, fully packed and the sign of asbestos. If they loose 

pieces, encapsulated and stored in separate bags special "big bag" that will be fully closed and marked 

with the symbol of asbestos. 

 
4.4 Following the work 
 

The pawns will have to remove the frog from the epis i work for 

a single use, is forbidden to take home 

Will you use the decontamination unit consisting of a set of three 

dwellings: the first "dirty clothes" which have suitable containers 

for collecting clothing and PPE that are as waste. In the second 

place, that the shower must be equipped with hot water and a 

water filter and finally a locker for street clothes called "clean 

clothes". 

The water in the shower is filtered before being discharged, the 

objective of the process is not out of the room no asbestos fiber. 

 
 
 

Figure 3: Cell clothing 

Font: www.poly-klyn.com 

 

Memory Descriptive 
 

1. Background 
 
1.1 Purpose of the project 

 
The city council requested a part of the land, which is located in the industry, to execute the plan, 

approved on 13/12/1991, which stipulates the passage of a road and a green zone, on the right side of the 

industry, Galileo facing the street. So will to demolish half of the industry, and to facilitate internal 

structure, which requires a great height for testing the next tenants, Castellers Badalona s'enderrocarà 

some slabs structure that will remain standing. 

 
1.2 Promoter 

 
Name: JAMES CALÇADOS S.L 

Tax ID: 4815162343 B 

Address: - 

Representing: - 

 
1.3 Author Project 

 
Student Engineering Building, Jordi Garcia Martinez, ID; 53075523-X 

http://www.oriondemoliciones.com/
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1.4 Descripció de l’edifici 
 
1.4.1 Situació de l’edifici 
La indústria és situada entre els carrers de Sagunt, Font i Escola i Galileu, en Badalona.  
La façana principal dóna a una carretera d’un sentit  igual que la de la seva esquerra, mentre que la de 
la dreta, té una mitgera entre un edifici de tres plantes. Respecte a la façana posterior, dóna a un parc. 
 
 
 
1.4.2 Descripció de l’edifici 
L’edifici consta de dues plantes, té una forma irregular, en forma de 
L. Es podria dividir en 4 parts; la primera es va fer posteriorment, la 
qual podia ser l’entrada de material de la indústria. La segona era la 
zona de provadors de calçat, banys i accés a la segona planta 
d’oficines.  La tercera, zona d’emmagatzematge, amb accés a la 
segona planta de fabricació de calçat. La tercera i primera part, fan 
mitgera amb un edifici de 3 plantes. Entre la tercera i segona part, 
tenim la nau central amb una altura de 11m aproximadament. La 
quarta zona, era l’entrada de camions per carregar i distribuir el 
material. 
 
 
 
Primera part 
Aquesta part de la indústria es va reestructurar posteriorment, té accés mitjançant una porta,  pel 
carrer de Sagunt, i un altre accés més gran, amb persiana, per a entrada de camions, al carrer de Font i 
Escolà. Consta de dos plantes com tota la resta de parts, menys la zona central que arriba fins a la 
coberta. La segona planta tindria alguna funció de muntatge, cordat..., al tenir una gran il·luminació.  
L’estructura conformada per biguetes de formigó, a sobre de les quals, es recolzen els revoltons 
ceràmics, i una capa de compressió de formigó. Les càrregues del forjat es deriven als pilars de formigó 
armat. 
En cap de les dos plantes, ens trobem amb cap divisió interior, totes dues són completament diàfanes.  
Els acabats interiors són tradicionals, lliscat de guix i pintura, el paviment de la planta baixa, és 
conformat per a tràfic rodat, amb un acabat d’àrids minerals seleccionats i ciments especials de color 
vermell.  Mentre que el de la segona planta l’acabat és mitjançant una xapa de pòrtland buixardada de 
2 cm de gruix , color gris. Fusteries interiors i exteriors metàl·liques i vidrieres normals de 3-4 mm. 
Instal·lacions detectades; baixants de coberta i cablejat d’energia elèctrica, per a il·luminació. A més 
d’una instal·lació d’aigua per a mànegues de protecció front incendis. 
La coberta és inclinada, a dues vessants, de plaques de fibrociment, recolzada sobre l’estructura 
conformada  d’encavallades de formigó, que descarreguen les càrregues als pilars de formigó armat.  
Segona part 
Part principal de la indústria, amb accés des del carrer, en cantonada amb el carrer de Font i Escolà, i 
Galileu on es pot accedir a planta baixa i  planta primera. La planta baixa, conformada per els provadors 
de calçat, banys, vestuaris i un segon accés a planta primera que estava destinada a oficines i inclou un 
bany.  
L’estructura es conformada de la mateixa manera que la primera part, i com la resta de la indústria. 

En aquesta part tenim diferents dependències, com oficines, sala de reunions, provadors,  bany i 
vestuaris. Aquestes divisions interiors són de fàbrica de maó de 15 cm d’espessor. Finestrals de perfils 
metàl·lics i vidrieres de 3-4 mm. 
Els acabats interiors són tradicionals, lliscat de guix i pintura, menys el bany que és enrajolat. Tenim 
punts on l’acabat és d’obra vista. El paviment de la planta baixa, és conformat per a tràfic rodat, amb 
un acabat d’àrids minerals seleccionats i ciments especials de color vermell, mentre que el de la segona 
planta és conformat de terratzo. Fusteries interiors i exteriors metàl·liques i vidrieres normals de 3-4 
mm. 
En totes dues plantes tenim un fals sostre, per on passen la instal·lacions d’aigua i llum. 
Instal·lacions detectades; baixants de coberta , cablejat d’energia elèctrica, per a il·luminació i 
distribució d’aigua, per a les diferents estances de bany i vestuaris. A més d’una instal·lació d’aigua per 
a mànegues de protecció en front a incendis. 
La coberta és la mateixa per a tota la indústria, inclinada de fibrociment, menys la part que cobreix les 
escales d’entrada a la indústria, que la conforma una coberta plana.  
 
Tercera part 
La part central de la indústria no té cap accés directe al carrer. Incorpora unes escales amb accés a 
planta primera i a una habitació a diferent alçada. Aquesta habitació esta just damunt de la zona que 
em posat el número 4. A la planta baixa, s’inclou un muntacàrregues, que va cap a planta primera. 
L’estructura és conformada de la mateixa manera que la primera part, i com la resta de la indústria. 
Però en aquesta part, tenim pilars HEB que suporten puntualment les bigues, en planta baixa. 
En cap de les dues plantes, ens trobem amb cap divisió interior, totes dues són completament diàfanes. 
A excepció de l’arribada de l’escala que esta tancada mitjançant  fàbrica de maó de 15 cm d’espessor. 
Els paviments de planta baixa i primera són idèntics a la primera part. 
Instal·lacions detectades: baixants de coberta, cablejat d’energia elèctrica, per a il·luminació, etc. A més 
d’una instal·lació d’aigua per a mànegues de protecció en front a incendis. 
La coberta és la mateixa per a tota la indústria, inclinada de fibrociment. 
Quarta part 
Zona de càrrega de sabates de la indústria, a diferent alçada, fent pendent, per facilitar la càrrega de 
material als camions. Accés pel carrer de Galileu. Té una porta per on accedeixen els camions i una altra 
per als vianants. Té una sala al final, a sobre d’aquesta  fent de sostre, on s’accedeix des de la zona 3, 
abans esmentada.  
L’estructura és conformada de la mateixa manera que la primera part i com la resta de la indústria. A 
excepció de la sala a diferent altura, que té una estructura formada de biguetes elaborades in situ, per 
reforçar-la, ja que era probable que tinguessin una maquinària a sobre, d’un gran tonatge. 
En cap de les dues plantes ens trobem amb cap divisió interior, totes dues són completament diàfanes 
en excepció de la sala que tenim a diferent altura que es troba tancada mitjançant fàbrica de maó de 15 
cm d’espessor. Els acabats interiors són tradicionals amb lliscat de guix i pintura. El paviment és 
d’acabat per a tràfic rodat a planta baixa, a excepció de la sala a diferent alçada i planta primera, amb 
acabat de formigó anivellat, color gris. 
Instal·lacions detectades; baixants de coberta , cablejat d’energia elèctrica, per a il·luminació. 
A més d’una instal·lació d’aigua per a mànegues de protecció en front a incendis. 
La coberta és la mateixa per a tota la indústria, inclinada de fibrociment. 
 
1.4.3 Descripció dels edifici confrontants 
Només tenim un edifici que ens fa mitgera amb el nostre. Dóna al carrer de Sagunt i no ens afecta a la 
demolició, ni al mateix edifici.  
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1.4.4 Superficies i Volums 
 
Superfícies edificades globals 
 
 1ª Part   

Planta primera: 88,58 m² 
Planta baixa: 89,75 m² 

2ª Part   
Planta primera: 176,09 m² 
Planta baixa: 168,00m² 

3ª Part   
Planta primera: 483,10m² 
Planta baixa: 492,44m² 

4ª Part   
Planta primera: 230,47m² 
Planta baixa: 225,09m² 
Sala a diferent altura: 46,28m²      
Zona central de la nau: 326,18m² 

TOTAL: 2.325,98m² 
 
 
 
 
Superficie a enderrocar:  
2ª Part   

Planta primera: 176,09 m² 
Planta baixa: 168,00m² 
Zona central de la nau(paviment i coberta): 326,18m² 

4ª Part ( la meitat i una part del forjat, de la nau que quedarà en peu) 
Planta primera: 230,47 m² 
Planta baixa: 225,09m² 
Sala a diferent altura: 46,28m²      

3ª Part   
Planta primera: 51,50m² 
3.1 Planta primera: 16,96m² 

 
TOTAL: 1.240,57m² 
 
Volums edificats globals 
 1ª Part   

Planta primera, h 4.95: 438,47m³ 
Planta baixa, h 4,95: 444,26m³ 

2ª Part   
Planta primera, h 3,75: 660,34m³ 
Planta baixa, h 3,75: 630,00m³ 

 
3ª Part   

Planta primera,  h 4,62: 2.231,92m³ 
Planta baixa, h 3,50: 1.723,54m³ 
 

4ª Part   
Planta primera, h 6,65: 1.532,63m³ 
Sala a diferent altura, h 2,85: 131,90m³     
Planta baixa, h 5,59: 1258,25m³ - 131,90m³ 
Zona central de la nau, h 10,76: 3.509,70m³ 

 
TOTAL: 12.429,11 m ³ 
 
Volum a enderrocar:  
2ª Part   

Planta primera, h 3,75: 660,34m³ 
Planta baixa, h 3.75: 630,00m³  

3ª Part   
Planta primera, h 4,62: 237,93m³ 
3.1 Planta primera, h 4,62: 78,36m³ 

4ª Part ( la meitat i una part del forjat, de la nau que quedarà en peu) 
Planta primera, h 6,65: 1.532,63m³ 
Sala a diferent altura, h 2,85: 131,90m³           
Planta baixa, 5,59: 1.258,25m³ - 131,90m³ 
Zona central de la nau, h 10,76: 3.509,70m³  

TOTAL: 7.907,21m³ 
 
1.5 Estudis previs 
- Descripció de materials 
Com em indicat anteriorment, els materials que trobarem son:  
    - Maó 
    - Materials ceràmics de revestiments de parets.  
    - Materials terratzo per a paviment.  
    - Formigó armat 
    - Fusta 
    - Vidres 
    - Acer 
    - Plaques de fibrociment 
Els materials com el maó, els materials ceràmics de revestiments i la fusta aniran a l’abocador autoritzat 
per a residus inerts, mentre que altres com el vidre podran ser reciclats. 
L’estructura d’acer serà recollida a part per al seu reaprofitament posterior. Les plaques de fibrociment 
hauran de ser retirades abans de la demolició, sent necessari la redacció d’un pla de desamiantat, a 
més, seran portats a un abocador o gestor autoritzat per amiant.  
- Elements constructius aprofitables durant la demolició: 
En la coberta plana l’element que fa d’ampit el podrem aprofitar de mètode de protecció col·lectiva, 
durant la demolició de la mateixa. 
- Elements i materials aprofitables després de la demolició: 
Tenim fusteries que es podrien aprofitar, mentre que tots els vidres poden ser reciclats. Es reciclarà 
també l’estructura d’acer, separant-la de la resta de runes, com s’ha indicat anteriorment. 
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- Ús previ: 
En aquet cas l’ús previ no influeix en la demolició, ja que no tenim cap depòsit enterrat ni res similar. 
- Instal·lacions i serveis a retirar: 
Observem el cablejat que recorre la façana del Carrer de Galileu, la companyia subministradora de llum 
i telecomunicacions retirarà els serveis abans de la demolició, a més de l’entrada de gas a la mateixa 
façana. Es taparà el clavegueram i es revisarà els locals de l’edifici, comprovant que no hi hagi 
emmagatzematge de materials combustibles o perillosos, ni d’altres derivacions d’instal·lacions que no 
provinguin de les preses generals de l’edifici, així com el buidatge de tots els dipòsits i canonades. 
Es deixaran previstes preses d’aigua per al rec per tal d’evitar la formació de pols, durant els treballs. 
- Aspectes legals: 
S’haurà de demanar un permís a l’Ajuntament per a poder posar una tanca als vials més pròxims, és a 
dir, el carrer de Galileu i el carrer Font i Escolà, per evitar problemes de caiguda de runes. A més de 
ballar la zona que dona al parc del carrer Baldomer Solà. Necessitarem un altre permís per poder tallar 
el carrer de Galileu, quan sigui necessari efectuar la demolició amb maquinaria auxiliar, no tenint 
suficient espai, envaint el vial. 
 
2. MESURES DE PROTECCIÓ 
- Proteccions a tercers: 
Es col·locarà una balla perimetral no menor de dos metres, abans de enderrocar la façana. Les tanques 
es situaran a una distància de l’edifici i de les bastides no inferior a un metre i mig, envaint la carretera 
(un sol sentit, tant el carrer de Galileu com el de Font i Escolà), amb el que es complementarà amb 
senyals lluminoses de color vermell a una distància entre elles no més gran de deu metres i a les 
cantonades, necessàries per a la se perfecta visualització des de la carretera, així com senyals 
lluminoses de tràfic que alerten de la presencia de l’obra. 
Es protegiran els elements de servei públic que puguin ésser afectats per l’enderroc, com ara boques de 
rec, tapes i desguassos de clavegueres, arbres i fanals. Les façanes que donin a espais públics, es 
situaran proteccions com xarxes i lones, així com una pantalla inclinada rígida que reculli la runa o les 
eines que puguin caure. Aquesta pantalla sobresortirà de la façana una distancia no menor de dos 
metres. Aquestes proteccions es col·locaran també sobre els elements aliens a l’enderroc i més baixos 
del que s’enderroca.  
En la instal·lació de grues o maquinària a emprar es mantindrà la distància de seguretat a les línies de 
conducció elèctrica i es consultaran les normes corresponents d’electricitat, baixa tensió i posta a terra.  
En llocs amb abundància de material combustible es disposarà, com a mínim d’un extintor manual 
contra incendis. 
Es col·locarà els pertinents cartells que prohibeixin l’accés a persones alienes a l’obra, així com a les 
persones que no desposin dels EPIS necessaris.  
 
- Proteccions individuals: 
Tots els operaris hauran de portar els EPIS següents:  
- Cascs certificats 
- Guants 
- Mascaretes amb filtre mecànic 
- Calçat de seguretat 
- Ulleres anti-projecció 
- Granotes de treball 
En tot moment es protegiran i senyalitzaran tots els forats que es formin a cada nivell. 
 

3. SISTEMES DE EVACUACIÓ DE RUNES 
Les plaques de fibrociment, que serà el primer residu que tindrem, s’arreplegaran en la zona 
delimitada, per a ser retirat posteriorment. Delimitarem la zona del parc del carrer Baldomer Solà, amb 
el permís del ajuntament, tenint la zona ven tancada i senyalitzada.  
Per a la resta de runes, podrem aprofitar el pati central per arreplegar-les, ja que tot s’acumula dintre 
dels límits de la nostra obra i tenim suficient espai i per tant no seran necessaris contenidors.  
Les runes seran carregades en camions per medis mecànics, és a dir, mitjançant pala carregadora. Cada 
camió haurà de portar una lona per a evitar la projecció de runes. 
 
 
4. SOLUCIÓ ADOPTADA PER AL ENDERROCAMENT  

 
4.1 Tècnica de demolició empleada 
Per a la zona 2, s’utilitzarà un sistema de demolició 
de percussió mitjançant la tècnica de mecànica 
hidropneumàtica, més concretament pinces 
trencadores. Aquestes pinces trituren l’estructura 
aplicant un esforç tallant. Es situen en el braç d’una 
retroexcavadora. Aplicarem aquest sistema a la part 
2 i a la zona immediata aquesta, de la zona 4 . Una 
vegada enderrocat aquesta part, començarem amb 
la demolició manual, mitjançant martells de 
percussió manuals. Mantindrem aquet sistema a la 
part que enderrocarem de la zona 3 i zona 3.1, per 
evitar danys a l’estructura que quedarà en peu.  
 
 
 
 
4.2 Processos de demolició 
Treballs previs 
- Neteja general: es trauran tot els immobles del mobiliari que puguin destorbar, sobretot els de les 
oficines. 
- Retirada de instal·lacions: la companyia subministradora retirarà tot el cablejat que tenim en la 
façana, caldrà retirar els equips d’aire condicionat i tallarem el subministrament de gas i fontaneria, a 
excepció del punt estipulat, per a rec de runes. 
- En instal·lacions de sanejament, el primer pas abans d’iniciar aquest tipus de treballs, serà 
desconnectar la canonada del col·lector general i encegar l’orifici resultant. Seguidament s’excavarà les 
terres, per medis manuals fins a descobrir el clavegueró. Posteriorment es desmuntarà la conducció. 
Cobertes 
- Es retiraran les plaques de fibrociment, de manera manual, amb l’ajuda d’una plataforma de 
cremallera, les mesures de prevenció i el procés de desamiantat s’inclou en la memòria adjunta. 
- Les plaques s’arreplegaran i s’embalaran i, només quan estiguin evacuades, començarà la demolició 
de la resta dels elements per a no barrejar els residus inerts amb l’amiant de les plaques, que són 
residus perillosos.  
- A la zona on realitzarem la demolició, haurem de  treure totes les encavallades de formigó, mitjançant 
una grua mòbil.  

Pinces trencadores 

Manual 
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- A la coberta plana, es retirarà el material de cobertura i la resta de capes, tenint en compte la 
producció de pols i l’ampit el podrem aprofitar de mètode de protecció col·lectiva.  Es taparan, 
prèviament a l’enderroc de les pendents de la coberta, els embornals i cassoletes de recollida d’aigües 
pluvials per a que no s’obstrueixin i sigui mes fàcil retirar-los.  
Façanes 
Abans d’enderrocar la façana s’haurà de retirar l’aplacat per a reciclar-lo i, per tant, s’instal·laran 
bastides i proteccions a tercers adequats.  
L’enderroc de la façana s’efectuarà de manera manual, des d’una bastida fins arribar a l’altura de la 
ploma de la retroexcavadora. Prèviament, s’hauran retirat els vidres i fusteria metàl·liques, substituint-
les per creus de San Andrés. El material que s’hagi d’enderrocar damunt de qualsevol forat, es farà de 
manera simètrica per a evitar l’ensorrament de la resta del llindar.  
Envans 
S’hauran d’enderrocar abans del forjat superior per evitar ensorraments al retirar-los i evitar també 
suports molestos al retirar el forjat. No es retiraran els envans sense tenir apuntalat el forjat 
prèviament. El sentit de l’enderrocament serà de dalt a baix. A mesura que s’avanci, s’aniran aixecant 
els marcs de la fusteria interior. Els envans de les estances humides, que es troben revestits, 
s’enderrocaran tot en conjunt. 
Forjats 
S’enderrocaran una vegada estiguin retirats tots els elements estructurals i de revestiment que tinguem 
a sobre i també el fals sostre que tenim a sota d’aquest.  
El forjat de la zona 2 i part del de la zona 4, l’enderrocarem mitjançant pinces trencadores. Aquestes 
aniran triturant l’estructura, i separant l’armadura del formigó que la recobreix. Facilitant l’acopi i el 
reciclatge.  
La part del forjat 4 i del 3 i 3.1, es farà manualment. Haurà d’estar apuntalat. Es demolirà l‘entrebigat, 
normalment per pressió, sense trencar les bigues que es suspendran en els extrems anul·lant els 
recolzament i apuntalaran la zona central tallant-les posteriorment. Les bigues i jàsseres es suspendran 
com les bigues sostenint-les amb un cable per un dels extrems, on es descobrirà l’armadura i a 
continuació en l’altre extrem. Després es procedirà a tallar l’armadura, primer de l’extrem on tenim el 
cable (primer el inferior i posteriorment el superior) i després l’armadura superior del costat oposat. 
Llavors es deixa caure el cable, caient amb ell la biga, immediatament canviem el cable i es talla 
l’armadura inferior que falta.  
Pilars 
Una vegada desmuntat tots els elements sobre els suports, es subjectaran amb dos tirants que serviran 
de contrapès i un d’ells facilitarà que enderroquem el pilar. Es deixaran al descobert les armadures i es 
tallaran els ferros d’una sola de les cares,  enderrocant el pilar per empenta i tallant a continuació la 
resta de ferros. 
Elements especials 
En les escales, primerament es retirarà el material de formació d’esglaons i després el muntant d’escala 
a mesura que es vagi enderrocant l’edifici, previ apuntalament. 
 
 
 
4.3.2 Estructura 
 
Es proposa mantenir al màxim possible l’estructura original ja que fa relativament poc temps que es va 
fer una reestructuració d’aquesta, reforçant amb pilars HEB 160 i bigues metàl·liques IPN 280, tota la 
zona que mantenim en peu.   

Per tant, tenim una estructura conformada per biguetes de formigó a sobre de les quals es recolzen els 
revoltons ceràmics i una capa de compressió de formigó. El tram que dóna a la zona de cuina, 
magatzem i local de comptadors, les càrregues del forjat deriven als pilars de formigó armat disposats, 
mentre que a la resta les càrregues del forjat es deriven als reforços de bigues metàl·liques i aquestes 
als pilars HEB 160.  
En el tram que comprèn la zona de càrrega i descàrrega de la indústria, que feia certa pendent, al tallar 
en aquest punt ens trobem amb una altura de 1,84 metres. Això implica que s’haurà de fer un mur de 
contenció de terres. Com tenim la façana amb una amplada considerable, el que es farà, és aprofitar el 
reomplert que efectuarà l’Ajuntament per anivellar la zona que li cedim, abonant el que correspon a la  
nostra superfície de reomplert de terres i compactat dels 1,86 metres més cap a l’interior del nostre 
recinte, i efectuarem el mur a continuació. Al haver d’omplir de formigó el mur de contenció, aprofitem 
per fer tot l’accés i escales en formigó armat, amb biguetes autoportants, revoltons i jàsseres 
perimetrals amb tres pilars de formigó armat. Aquests pilars els disposarem, dos als extrems i un en la 
zona central ja que tenim 7 metres de longitud i ancorem també la passarel·la metàl·lica i escales de 
formigó, fet que suposa més càrrega. Tots els detalls estan situats als plànols de distribució. 
Les escales que ens queden, no estan homologades per aprofitar-les, per tant es fa una reorganització 
de l’espai que tenim, obrint una escala pròxima a l’entrada principal de l’edifici (façana sud) i tancant el 
buit d’escala que teníem. També tindrem que tancar el buit del muntacàrregues, que esta en unes 
condicions de degradació elevades, i facilitarem un ascensor nou, aprofitant el buit que disposarem per 
les escales de nou accés.  
Per a poder tancar el buit del muntacàrregues, es retiraran les biguetes en voladís que tenim en els 
extrems del buit, introduint així, biguetes directament ancorades a la jàssera per a evitar produir un 
moment flector que no podrien suportar. Disposarem de plaques en L ancorades al cantell del forjat 
(jàssera), i sobre d’aquestes recolzarem les noves biguetes autoportants, a continuació els revoltons, i 
per finalitzar es disposarà d’una malla de repartiment  i es formigonarà.  
El buit de les escales que no compleix amb la  normativa, es tancarà sent aquest de 1 x 1m, amb armat 
com una llosa de formigó. S’introduiran els rodons d’armadures de connexió formades per  rodons 
armats ancorats amb resines epoxi als dos extrems del buit, uns 10 cm, i separades també 10 cm. 
Aquestes armadures es disposaran en els dos sentits, per a un millor repartiment, i tindrà armadures en 
dos nivells, com una llosa de formigó. Posteriorment es formigonarà el conjunt.  
El buit que es realitzarà, de les escales de nou accés (façana sud), no tindran cap reforç estructural, ja 
que el que es fa és retirar càrregues al forjat, amb la direcció de les biguetes traient-les senceres, sense 
trencar-ne cap. La nova escala serà d’estructura metàl·lica, ancorada a la biga metàl·lica IPN 280 que 
suporta el forjat, i a la part inferior de l’escala anirà a descansar a una verdugada metàl·lica, amb un 
dau de formigó que es farà in situ amb formigó en massa. Tots els detalls de trobada estaran situats als 
plànols de distribució.   
També introduirem tres escales més;  

- una nova que estarà situada a la sala d’assaig dels Castellers, tenint amb la demolició un 

desnivell, de 1,84 m, que s’ha de salvar. Aquesta es realitzarà de formigó, ja que s’efectua un 

mur de contenció de terres i s’aprofita el formigonat d’aquest, per a realitzar un forjat per a 

suportat les càrregues de la secretaria i continuació de l’escala de formigó armat. Els detalls del 

sistema estan exposats als plànols de distribució. 

- una altra a planta primera (accés a sala d’exposicions), on s’efectuarà la demolició de l’escala 

existent, ja que no compleix amb les dimensions mínimes i s’introduirà una de metàl·lica més 

ampla amb possibilitat per ubicar un salva escales per a minusvàlids. Anirà soldada a les plaques 

en L, les quals estaran ancorades al forjat.  
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- I la última que serà d’utilització exclusiva per a cas d’incendis per a cobrir les necessitats que ens 

imposa la normativa del DB-SI en cas d’evacuació superant el nombre d’usuaris establert en 

aquesta.  

Aquesta última anirà precedida d’un passadís d’estructura metàl·lica que anirà en voladís, 
ancorat al biga IPN 280 que suporta el forjat. El replà de l’escala que queda fora del forjat tindrà 
un dels extrems ancorat al pilar, soldat a platines i aquestes amb armadures al pilar, mitjançant 
resines epoxi. L’altre extrem anirà suportat per dos pilars metàl·lics que deriven les càrregues a 
la verdugada metàl·lica ancorada a un dau de formigó en massa. El passadís posterior anirà 
ancorat amb el nou forjat, amb el soldat a les platines previstes en l’execució del mateix, per tal 
de reforçar el sistema s’introduiran biguetes ancorades al forjat sanitari de planta baixa, amb el 
mateix sistema dels pilars, soldat a platines i aquestes al forjat amb rodons i resines epoxi. Els 
detalls d’unions estaran situats als plànols de distribució. No s’han realitzat càlculs de 
l’estructura que prèvia execució de la mateix realitzarà un tècnic en estructures. 
 
 
 

 
4.3.3 Tancaments 
 

4.3.3.1 Façanes 

Les façanes existents que non es vegin afectades per la demolició es mantindran, amb les mateixes 
característiques i acabats. Per a mantenir de la façana que dóna al carrer de Font i Escola amb Galileu i 
la de Baldomer Solà, tindrà el seu final amb el tall de la inclinació de la façana sud, tenint així una 
continuïtat i tancament de la conseqüent façana. A la façana de Font i Escola es mantindrà els acabats 
ceràmics i s’eliminarà els arrebossats i enguixats actuals amb mitjans mecànics, deixant vistos els 
materials constituents del mur, netejant el suport amb sorrejat de sorra i posteriorment s’aplicarà un 
mineralitzador tipus A3 per induir el suport i donar una bona adherència quan s’apliqui les conseqüents 
capes d’arrebossat i pintura. Els canvis de pla o de material en el parament són zones de la façana en 
les que augmenten notablement les tensions amb el que s’incrementa el risc de fissuració. Per a ajudar 
al revestiment a contrarestar aquestes tensions, es reforçarà col·locant una malla d’armat de fibra de 
vidre de 10 mm de retícula com a màxim. 
Abans d’arrebossar i pintar la façana del carrer Font i Escolà, es tancarà l’ultima finestra tant de planta 
baixa com de planta primera amb maó perforat, i posterior acabat de tota la façana mantenint així una 
homogeneïtat en el conjunt. Les peces de decoració que falten, es preveu treure-les de la part de 
façanes que demolirem, per tal de tenir el mateix color que l’existent.   
A la façana que dóna al carrer Baldomer solà, es retiraran les xapes existents que fan de mitgera, ja que 
es troben en mal estat, i s’aplicarà poliuretà projectat. S’instal·larà, a més, una placa de perfil ondulat 
Onducober de la companyia Onduline per a protegir la façana de possibles filtracions. El sistema de 
plaques anirà sobre un enllistonat previ, amb llistons de fusta, sobre els quals es fixarà la placa amb 
clau de cap de PVC de Onduline.  
A la façana Sud, s’ha realitzat en el següent capítol, per a explicar les característiques especials i 
funcionalitat de la mateixa.  
 
 
 
 
 

Façana Sud 
  
Sistema 
La Façana sud s’ha dissenyat per aprofitar el màxim d’energia 
possible segons  l’orientació  i intentar beneficiar-se de 
l’inconvenient que tenim a causa de la demolició d’una amplada 
de 14 metres de l’ala sud de la indústria. Aquesta demolició no 
s’ha pogut efectuar en el punt de vial que establia Urbanisme 
degut a la tipologia estructural de l’edifici (Figura 1) ja que la línia 
de pilars més propera es troba a 1,86m de la línia de vial, que és 
per on s’ha efectuat el tall. Això implica que haurem d’efectuar 
un sistema per tal de mantenir la continuïtat del vial establert 
per urbanisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Planificació urbanística 
 

Línia Vial 

Línia de Tall 
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Sun Wall: façana ventilada solar 
 
Tenim la façana orientada al sud, això 
implica que tindrem el màxim aprofitament 
de l’energia solar durant tot l’any. 
Investigant articles i façanes innovadores, 
trobem un sistema, realitzat per SCB amb 
col·laboració amb ARUP New York, 
guanyador del concurs per a la Seu del 
Departament d’Energia a Washington D.C. 
Es tracta d’una façana Solar al sud de 
l‘edifici, capaç de generar 200 KW 
d’electricitat, aconseguint ser la construcció 
federal amb el major sistema d’energia 
solar integrada dels EE.UU.  
 
 
 
 
 
La façana desplega una gran superfície d’elements de captació solar, tant fotovoltaics com tèrmics, 
creant a més una façana ventilada.  
Tant els panells fotovoltaics com els de tub de buit, estan allotjats en una malla corba de cables 
separats de la construcció, i que comença en la vora d’un estanc d’aigua. L’objectiu es aconseguir a 
l’estiu una xemeneia d’aire fresc entre l’edifici i els panels solars, reduint el impacte de la radiació solar 
sobre del mateix i aconseguint d’aquesta manera un major estalvi energètic.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A més, els arquitectes han plantejat els accessos a l’edifici per aquest espai que queda entre la fina 
membrana de panells solars i la façana real, garantint ombra i dialogant amb l’estanc d’aigua de davant. 
Informació a Ecofriend, i fotografies de SCB.  
Estudiant a fons aquest sistema, trobem que pot ser molt útil per a l’estiu, però en el cas de l’hivern, les 
temperatures podrien arribar a baixar més, tenint ombra i vents freds provinents de l’aire amb contacte 
amb l’estanc d’aigua freda (temperatura ambient).  Això implica, elevar el consum de climatització 
interior, per tal de garantir la temperatura, i conseqüentment un augment de despesa monetària.  
D’aquest sistema aconseguim satisfer la necessitat de tenir dues envolvents, i la possibilitat d’incloure 
els 1,86 metres de separació a la línia de vial, una circulació d’aigua, obertures per ventilar el sistema i 

afavorir a l’estiu una baixada de temperatures en aquest microclima que s’ha creat. Però queda el 
problema de les baixes temperatures a l’hivern.  
 

Onyx solar 
Continuem la recerca i trobem un sistema de l’empresa Onyx solar, unes unitats de vidre fotovoltaic 
semi-transparent de doble envidrament, que consta d’un vidre fotovoltaic exterior de 6, 8, 10, 12 o 19 
mm de grossor, d’una cambra d’aire de 16 mm de grossor per optimitzar l’aïllament tèrmic i d’una 
làmina de vidre convencional a l’interior de 6 mm de grossor. Per a la integració en finestres i murs, les 
connexions s’oculten darrere del marc, i amb la seva semi transparència permeten veure a través d’ells. 
La temperatura del vidre arriba als 25ºC. Aquest sistema anirà bé per mantenir la cambra d’aire a una 
temperatura, però amb les obertures per ventilar el sistema, no faria cap funció, ja que el sistema amb 
l’efecte xemeneia entrant aire fred i escalfant-se amb l’efecte del sol pujaria, i tindríem un sistema de 
refrigeració.  

 
Sistema Estiu 
 

Fins a aquest punt i analitzant la façana, orientada al sud amb una gran distància a l’edifici més proper 
que ens pugui fer ombra, (podent aprofitar al màxim l’energia solar i la il·luminació natural) s’estableix 
la priorització d’un sistema de mur cortina. Utilitzarem el sistema d’Onyx solar per a la capa exterior 
que tancaria la façana sud, aprofitant la gran superfície de façana que tenim per obtenir el màxim profit 
de l’energia solar i aprofitar la temperatura a la que arriba el mateix, per tal d’afavorir l’efecte 
xemeneia. Aquest tindrà un grau d’opacitat per tal d’obtenir l’ombra de l’estanc, i no enlluernar 
l’interior del edifici, deixant visibilitat total de l’exterior. 
Per tal d’afavorir l’efecte xemeneia la segona pell de l’edifici, formada pel sistema de vidre fotovoltaic, 
s’inclinarà, augmentant la succió de l’aire calent que tendeix anar cap a dalt i així refrigerant la façana. 
Segons la companyia, en relació amb les dimensions de façana, ens donen com a dada que haurà de 
tenir un mínim de 0,50 m d’amplada en la coronació superior per a tenir una succió suficient i una 
obertura mínima de 5 cm (tant en la part inferior com en la superior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blog.is-arquitectura.es/2009/01/12/sun-wall-fachada-ventilada-solar/
http://blog.is-arquitectura.es/2009/01/12/sun-wall-fachada-ventilada-solar/
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Segons els càlculs que ens facilita l’empresa en la seva pàgina web i introduint la ubicació de l’edifici, 
l’angle de façana 82°, orientació (0° = Sud) i metres quadrats de façana (358m²), obtenim aquestes 
dades:  
 

 

 

Resultats de la mitjana en tot l’any 

 

 
Els resultats  fan tenir una bona amortització del sistema en estalvi energètic.  

 

Solucions Hivern 
 

- Plaques solars 

Analitzant l’estació més significativa, l’hivern, s’estudien diferents possibilitats per tal d’escalfar l’aire 
que entra i pujar la temperatura del clima artificial que es crea en la façana. Es valoren diferents 
sistemes com ara la climatització de piscines mitjançant plaques solars. Aquet sistema requereix una 
gran quantitat de plaques addicionals a les que ja tenim per a escalfar l’aigua necessària de l’edifici 
(vestuaris). Això suposa un increment econòmic important i no sortiria rentable la despesa en 
climatització per adequar la temperatura interior. A més, aquestes plaques addicionals només 
s’utilitzarien per escalfar l’aigua a l’hivern.  Per aquest motiu es descarta aquet sistema i se`n estudien 
d’altres. 
Tenint en compte que estem utilitzant vidre a la façana, i que la cara exterior arriba als 25ºC, es busca 
un sistema natural, per tal de mantindré aquesta temperatura al interior de la façana, durant l’època 
d’hivern.  

- Efecte Hivernacle 

Definició hivernacle 
Un hivernacle és destinat a la producció de cultius, dotat habitualment d’una coberta exterior 
translúcida de vidre o plàstic que permet el control de la temperatura, humitat i altres factors 

ambientals per a afavorir al desenvolupament de les plantes.  En jardineria antiga espanyola, el 
hivernacle es denominava estufa freda.  
Sistema Hivernacle 
Aprofita l’efecte produït per la radiació solar produïda pel sol que, al traspassar un vidre o u altre 
element translúcid, escalfa els objectes que es troben a l’interior; aquests, a la vegada, emeten radiació 
infraroja, amb una longitud d’ona superior que la solar que no poden traspassar els vidres a la tornada 
quedant atrapats i produint l’escalfament. Les emissions del sol cap a la terra són en ona curta mentre 
que les de la terra a l’exterior són d’ona llarga. La radiació visible pot traspassar el vidre mentre que una 
part de la infraroja no ho pot fer.  
 
Materials 
El vidre o plàstic utilitzat en un hivernacle treballa com a medi selectiu de transmissió per a diverses 
freqüències espectrals i el seu efecte és atrapar energia dintre de l’hivernacle, que escalfa l’ambient 
interior. També serveix per evitar la pèrdua de calor per convecció. Això es pot demostrar obrint una 
finestra petita prop del terrat d’un hivernacle: la temperatura cau considerablement. Aquet principi és 
la base del sistema de refredament automàtic auto ventilació.  
En absència d’un recobriment, la calor absorbida s’eliminarà per corrents convectives i per l’emissió de 
radicació infraroja (longitud d’ona superior a la visible). La presència dels vidres o plàstics impedeix el 
transport del calor acumulat fins a l’exterior per convecció i obstrueix la sortida d’una part de la 
radiació infraroja. L’efecte net és l’acumulació de calor i l’augment de la temperatura del recinte.  

 

Solució 
El sistema de l’hivernacle és el que ens anirà perfecte, tenint un material com és l’aigua que té una alta 
capacitat calorífica, absorbint l’energia tèrmica durant el dia per evitar que el “hivernacle” es reescalfi, i 
afavorint l’emissió d’energia per mantenir la temperatura interna constant durant els períodes en el 
que l’ambient és més fred, com per exemple durant la nit.   
El problema principal, havent triat el sistema, és com fem aquet tancament del recinte, per evitar l’auto 
ventilació abans esmentada.  

 
Grup Gravent 

El grup Gravent és una empresa amb més de 50 anys en el mercat de la protecció solar. Té seu a 
Barcelona i forma part d’una de les majors xarxes internacionals dedicades a la investigació i 
desenvolupament de productes per a la protecció solar.  
Durant aquets 50 anys, Grup Gravent s’ha especialitzat en el disseny i la fabricació de tot tipus de 
cortines interiors per a la protecció solar (divisió Louverdrape®), la fabricació de lames i gelosies 
exteriors, i la innovadora finestra Hervent® (divisió Gravent®), que permet el control de la ventilació en 
els edificis.  
D’aquesta empresa ens interessa el sistema utilitzat en la finestra Hervent, podent utilitzar-lo per tenir 
la ventilació necessària durant l’estiu i tancat a l’hivern, amb control remot.  

 
Finestra Hervent® 

El mecanisme de la finestra esta dissenyat per aconseguir el tancament hermètic. El comandament 
només actua en un costat de la finestra. Per transmetre el moviment a l’altre lateral s’instal·la un eix 
d’acer inoxidable. 
Mitjançant uns casquets de poliamida d’alta resistència s’evita el desgast per fregament entre bieles. (El 
mateix material del que estan fabricats les peces que provoquen l’ajust del mòdul al tancar o que 
proporcionen al punt de gir de les bieles d’apertura dels mòduls). 
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Per millorar l’hermeticitat s’instal·len unes juntes d’estanqueïtat de polietilè amb espuma interior 
contra l’aigua, que ajuda a que recuperi el volum inicial i proporciona un alt aïllament acústic.  
La unió de tots els perfils de la finestra s’utilitzen exclusivament cargols d’acer inoxidable per a 
aconseguir un producte de gran qualitat i acabats , els cargols queden completament ocults, 
aconseguint un aspecte net i agradable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sistema hivern 
 

Així doncs, tenim la solució per a la façana a l’hivern, utilitzarem l’efecte hivernacle, tancant 
hermèticament el sistema, mitjançant les lames dissenyades per l’empresa Gravent, amb control 
remot. Quedant un sistema com el que trobem a continuació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Característiques sistema 
 
Per tal d’evitar l’entrada d’aigua i facilitant 
el sistema de finestra Hervent®, en 
l’amplada de 50 cm en la part superior de la 
façana, es disposarà vidre Onyx, 
lleugerament inclinat, per tal d’evacuar 
l’aigua cap a l’exterior de la façana. El canaló 
de la coberta farà de goteró, per a evitar 
filtracions d’aigua. 
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Per tal d’evitar entrada de brutícia a l’interior de 
la façana, i conseqüentment embruti l’estanc 
d’aigua, la part inferior de la segona pell de la 
façana es deixarà una separació de 5 cm abans de 
disposar de l’obertura mitjançant el sistema de 
finestra Hervent®. Tanmateix, l’estanc d’aigua 
disposarà d’un filtre per netejar tot el volum. La 
profunditat de l’estanc  serà de 30 cm(des de la 
cota de l’acabat), format per una capa de formigó 
de neteja de 10 cm, un mallat de repartiment i 
formigó amb un recobriment format de morter 
de regularització, formigó de pendents, làmina 
impermeable, morter-cola i acabat amb gresite. 
Per tal de donar color al sistema, s’instal·laran 
punts de llum amb capacitat de canviar de color 
electrònicament.  
 
 
L’entrada al recinte estarà tancat amb vidre doble, com el que tancarà la façana interior per a evitar la 
sortida d’aire calent a l’hivern. El passadís d’entrada a l’edifici, que discorre per la façana Sud tindrà un 
acabat de formigó vist de color gris aparentant la sensació d’entrada dins d’un element estructural.  
Per al manteniment de la façana es mantindrà 0,80 m d’amplada metàl·lica, facilitant les tasques de 
manteniment que comptarà amb una barana de seguretat. L’entrada podrà ser per qualsevol de les 
passarel·les d’entrada, tant del Restaurant, Castellers o accés a planta primera. Es disposarà d’una porta 
de vidre, amb clau accessible per a personal autoritzat. A més, s’introduiran uns cables ancorats a 

l’estructura que corona la façana, per tal de poder col·locar una cadira de descens controlat per accions 

de manteniment en les zones més elevades de la façana interior, així com la neteja d’aquesta. Aquests 
cables aniran subjectats amb mosquetó a la part més alta i per tal de no quedar penjant, s’ancoraran 
amb el mosquetons a la part més baixa de l’estructura que conforma la façana, podent-se desenganxar 
per al manteniment. Tindrem un cada metre aproximadament, per a facilitar la neteja de tots els punts.  
Per al sistema de les plaques fotovoltaiques, es deixa un local amb accés des de la passarel·la metàl·lica 
i des de l’interior dels castellers, estipulat en els plànols. 
 
 
 

- L’estructura del cub serà  
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- Façana interior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El sistema de la segona pell de façana: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema d’energia fotovoltaica  
En el nostre cas per normativa no necessitem la instal·lació d’energia fotovoltaica, ja que no superem 
els paràmetres que estableix la taula 1.1 del CTE-DB-HE. Igualment, l’introduirem per a conformar un 
sistema de façana ecològica, afavorint a la millora en el funcionament del conjunt, abans redactat. A 
més, podrem obtenir un valor afegit amb l’energia elèctrica que produïm. 
El sistema que utilitzarem estarà connectat a la xarxa, per tal de vendre l’energia que es produeix a la 
companyia, ja que aquesta la compra més cara del que ens costa, i així amortitzem el sistema millor que 
si acumulem l’energia en bateries.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elements que conformen el sistema 

- Inversor:  

És l’equip encarregat de transformar l’energia rebuda del generador fotovoltaic (en forma de corrent 
continua) i adaptar-la a les condicions requerides segons el tipus de càrregues, normalment en corrent 
alterna i el posterior subministrament a la xarxa.  
Els inversors venen caracteritzats principalment per la tensió d’entrada, que s’ha d’adaptar al 
generador, la potència màxima que pot proporcionar i l’eficiència. Aquesta última es defineix com la 
relació entre la potència elèctrica que l’inversor entrega a la utilització (potència de sortida) i la 
potència elèctrica que s’extrau del generador (potencia d’entrada).  
Aspectes importants que s’hauran de complir dels inversors: Hauran d’estar protegits adequadament 
contra curtcircuits i sobrecàrregues, incorporar desconnexió automàtica i complir amb els requisits que 
estableix el Reglament de Baixa Tensió.  
Estarà situat al local de planta baixa, al qual es podrà accedir per qualsevol dels accessos de façana Sud 
i, per dintre de l’edifici, accés per la sala de reunions dels Castellers.  
 

- Proteccions 

Els aparells de protecció són dispositius dissenyats per a poder interrompre l’alimentació dels circuits 
elèctrics de potència, sota condicions anormals de funcionament dels mateixos. Hauran de garantir 
l’apertura del circuït i la total extinció de l’arc sense sofrir averia, mantenint-se en perfectes condicions 
de funcionament per a posteriors maniobres, excepte el fusible que ha de ser recanviat.  
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Quan en una canalització, circuit o receptor elèctric es produeixi una anomalia, averia, curtcircuit, 
sobrecarrega, derivació, etc. els aparells de protecció seran els encarregats de la detecció i rebuig de 
l’anomalia produïda, procurant deixar sempre fora de servei el tram més petit possible.  

- Comptadors 

El generador fotovoltaic necessita dos comptadors o un únic bidireccional, col·locats entre l’inversor i la 
xarxa. D’aquesta manera, es mesurarà per un costat l’energia generada per la instal·lació que s’injecta a 
la xarxa i per un altre l’energia que pot haver estat consumida pel generador fotovoltaic en condicions 
d’absència de radicació solar.  
Amb això s’assegura que tota l’energia generada s’injecta a la xarxa, percebent l’usuari les primes per 
generació en règim especial, i que tota l’energia consumida de la xarxa sigui tarifada al preu establert 
de compra d’electricitat, amb la finalitat de fer la instal·lació el més econòmica possible.  

- Posada a Terra 

La posada a terra de la instal·lació és molt important ja que delimita la tensió que pot presentar en un 
moment donat en les masses metàl·liques dels components, assegurant l’actuació de les proteccions i 
eliminant el risc que comporta el mal funcionament o averia d’algun dels equips.  
 
 
4.3.3.2 Coberta 

 

Es preveu treure tot el fibrociment que conforma la coberta. Per tal de mantenir l’estructura 
d’encadellades, s’instal·larà un sistema de panel Sandwich del tipus Coverpiù de la companyia Ondulit. 
Aquest panell té com a característica principal la seva capacitat d’aïllament i ventilació amb protecció 
multi estrat. Conformat per una part aïllant d’escuma de poliestirè expandit amb grafit, en comptes del 
poliuretà com els panells tradicionals. A l’annex 1 estan situades les característiques ampliades i 
explicat el sistema de ventilació que evita el sobreescalfament de la placa que cobreix el sistema.    
 
4.3.3.3.Finestres 

 

Les finestres existents estan en situació de deteriorament i s’estudia la seva intervenció, ja que no 
tenen cap tipus d’obertura per facilitar la ventilació i els vidres tenen la mancança de cambra d’aire, 
afavorint a la contaminació acústica interior. Així doncs s’estableix la introducció de finestres noves del 
Grup Gravent, del model de finestres Hervent. Aquest tipus de finestra té la característica especial en 
els mòduls basculants que la conformen, amb tancament hermètic dissenyat per a aconseguir una 
ràpida ventilació gràcies que permet una apertura gairebé total de la seva superfície sense envair 
l’interior de l’estança. Fabricat amb perfilaria d’alumini amb qualsevol tipus d’anoditzat o qualsevol 
lacat dels que disposen de color gris per tal de no tenir cap problema a l’hora d’integrar-lo amb la resta 
de fusteria. El vidre utilitzat serà amb cambra d’aire de 4/6/4, segellat amb silicona per la part exterior i 
tancat amb un llistó de vidre per la part interior per aconseguir un perfecte acabat. Amb la possibilitat 
d’utilitzar un altre tipus de finestres, amb característiques similars, per tal de facilitar la ventilació de les 
sales.  
Per tal de tancar les finestres i poder obtenir protecció solar i aprofitar la il·luminació, s’utilitzarà un 
sistema de gelosies de grans pales dissenyades en sentit horitzontal, de la companyia Gradpanel- R. 
Segons la disposició i color, poden reflectir fins al 80% de l’energia solar rebuda i reduir fins al 30% les 
despeses de refrigeració. A més, les lames giren fins a 135° seguint el cicle del sol i aprofitant al màxim 
la il·luminació.   

4.3.3.4 Accessos  

La persiana que tenim al carrer de Font i Escolà, serà substituïda per una altra, amb porta d’accés, sense 
haver d’obrir tota la persiana cada cop que s’hagi de revisar comptadors. La porta d’accés al restaurant 
que dóna també a aquest carrer, serà de vidre del tipus 4/6/4, practicable mitjançant unes manetes 
d’alumini.  
La porta d’accés pel carrer Miquel Servet serà substituïda, ja que amb les condicions que es troba no es 
pot obrir, per una metàl·lica amb reixetes d’obertura per tal de facilitar la ventilació de la sala. 
Les portes de la façana Sud també seran de vidre, estipulat en el punt de la façana Sud.    
 
 
4.3.4 Divisions interiors 
 
Totes les divisions interiors les realitzarem amb els sistemes pladur Knauff, amb les característiques 
segons la necessitat de cada sala:  

- Banys i Cuina: s’utilitzarà un bloc tècnic W221 Knauff, capacitat per a instal·lacions. Es composa 

d’un suport d’acer galvanitzat de 600 mm d’amplada preparat per a fixar els muntants de l’envà. 

Existeixen en dues versions: simple i doble, per muntar lavabos en un o en dues cares del envà. 

A la cuina i els banys de planta baixa, utilitzarem el simple, mentre que el de planta primera, en 

la cara que comunica el bany de minusvàlids amb l’altre que tenim, serà doble, al tenir en cada 

cara un accessori ancorat. Per suportar les càrregues dels diferents elements introduirem els 

suports de base de WC i accessoris (W223), els quals tenen una capacitat per a suportar fins a 

400 Kg de pes. Per al suport de minusvàlids utilitzarem el del tipus W224.  

- Sala de Màquines i sala 1 de Tallers: s’utilitzarà Knauff Diamant amb una resistència superior a 

cops i ratllades. A la sala de màquines a més, s’introduirà una làmina de llana Natural 

Ultracoustic de Knauff, per a aïllar acústicament la sala, ja que te Db superiors al permès.  

- Els envans que formen el passadís que connecta a l’escala exclusiva d’incendis i la paret de 

separació entre el local de comptadors i el magatzem de la cuina, seran del tipus K232 envà 

resistent al foc RF 120.  

- La resta serà del tipus W 11, amb una làmina de llana Natural Ultracoustic de Knauff a la sala 

d’acústica i en tota la paret que separa el restaurant amb la zona de Castellers, per tal 

d’insonoritzar-la de la resta.  

Les portes en tot el recinte seran del tipus DM, menys la del passadís d’accés a l’escala d’incendis, 
que seran portes de fulla simple RF 120.  

 
 
4.3.5 Sostres 
 
S’utilitzaran fals sostres en totes les sales, per tal d’ocultar el pas d’instal·lacions i els conductes de 
climatització. Mentre que en les sales de més altura, com és el cas de castellers i assaig dels nens, es 
deixarà vist, donant així una sensació de més amplitud i altura. A més d’afavorir al sistema de seguretat.   

- Passadís que connecta amb l’escala exclusiva d’incendis , per a la cuina i local de comptadors, 

K214E- Sostres Knauff Fireboard A1, amb resistència la foc EI 120.  
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- El fals sostre de la sala de màquines del tipus Ultracoustic Absorció (TP 440). Per a insonoritzar 

tot la sala.  

- El fals sostre de la sala d’acústica serà del sistema Danoline de knauff tipus Q1, per  a 

insonoritzar els assajos de la resta d’usuaris.  

- Per a la resta de fals sostres utilitzarem el sistema D-112, d’acabat llis de Knauff. 

 
 
4.3.6 Acabats interiors 
 

Paviments 
L’acabat del paviment del Restaurant serà amb terratzo, amb classificació M1, per a tenir una seguretat 
de la seva duresa amb la consegüent durada.  
El paviment de la cuina,  banys i vestuaris serà d’un gres antibacterià i antilliscant, sobre capa de sorra 
de 2 cm d’espessor mínim, presses amb morter de ciment M-5.   
La sala de castellers, al tenir diferents usos al llarg de la setmana, s’utilitzarà un acabat de gres, i els 
mateixos castellers tindran els seus matalassos per a ubicar-los als assajos. La resta de paviments sense 
incloure els vestuaris, també els disposarem amb gres. 
A les escales tindrem un acabat dels anomenats tous, per a evitar el soroll i tenir un major confort. A les 
escales dels Castellers, que realitzem amb formigó armat, les petges seran de formigó i acabat de gres 
per a mantenir la continuïtat de tota la sala.  
El passadís d’entrada a l’edifici, que discorre per la façana Sud, tindrà un acabat de formigó vist, de 
color gris. Per tal de donar la sensació d’entrada dins d’un element estructural.  
A la resta, zona d’accés i de sales de planta primera, l’acabat serà de gres, amb una capa de sorra de 2 
cm d’espessor mínim, presses amb morter de ciment. Com a excepció, tenim de la zona de taller, que 
es mantindrà l’acabat de buixardat per tal de tenir una resistència superior a cops, per materials pesats.  
Tots els acabats de paviments interiors podran ser escollits per els propietaris tenint en compte les 
característiques establertes.  
 

Divisions Interiors  
En la zona de cuina i de banys, tant de planta baixa com planta primera, tindran un acabat de rajoles. 
Abans de donar l’acabat final, s’haurà de donar una mà d’imprimació, per tal d’igualar l’absorció en la 
superfície i a continuació un ciment cola elàstic per a poder pegar les rajoles.  
En la resta d’acabats seran de pintura plàstica rentable, segons colors a escollir. Per tal de tenir un 
acabat llis, s’haurà passar una capa plàstica per tota la superfície amb Knauf Finish Pastös.  
 
 
 
 

Sostres  
- En l’acabat del sostre Knauff Fireboard A1, s’haurà de interposar un lliscat superficial, deixant-lo 

assecar e introduir la capa de pintura plàstica rentable segons colors a escollir.  

- A l’acabat  del fals sostre de la zona de maquines i sala d’acústica es mantindrà el mateix que 

tenen les plaques respectives, per tal d’afavorir l’aïllament acústic. 

- L’acabat de la resta de fals sostres; primer imprimar la superfície i s’aplicarà la capa de pintura 

plàstica rentable segons colors a escollir.   

Proteccions  
Es preveu la protecció dels pilars, escales i passadissos metàl·lics, en front al foc amb pintures tipus ST-
2B, imprimació, revestiment i intumescents de manera química per arribar a obtenir una RF-60 per tal 
d’adherir-se al CTE DB SI. 
 

Elevador 
El que introduïm en el nostre edifici no és un ascensor sinó un elevador. Per tal de facilitar l’entrada a 
minusvàlids amb cadira de rodes, gent gran... Només serà d’ús en moments puntuals per a aquelles 
persones que no puguin pujar les escales. Una de les característiques del sistema és la facilitat de 
muntatge sense fossa d’ascensor, i l’acabat de vidre, que dóna la sensació d’amplitud i modernitat en el 
conjunt, aprofitant la gran il·luminació que ens proporciona tant la façana sud com la façana oest.  
 
 
 
4.3.7 Instal·lacions 
 
4.3.7.1 Instal·lació d’electricitat i il·luminació 
 

Caixa general de protecció (CGP) 
La Caixa general de protecció la situem a la façana que dóna al carrer de Sagunt. Escomesa subterrània, 
s’instal·larà en un nínxol en la paret, que es tancarà amb una porta preferentment metàl·lica, amb grau 
de protecció IK 10 revestida exteriorment d’acord amb les característiques del entorn i estarà protegida 
contra corrosió, disposant d’un pany o cadenat normalitzat per l’empresa subministradora. La part 
inferior de la porta es trobarà a un mínim de 30 cm del terra,  segons UNE-EN 50102. En el nínxol es 
deixarà previst els orificis necessaris per allotjar els conductes per a l’entrada de les escomeses 
subterrànies de la xarxa general, conforme a  l’establert en la ITC-BT-21, per canalitzacions encastades.  
 
Comptadors 
Els comptadors els tindrem dintre d’un armari, amb el quadre de mesura més alt no superi els 1.80 m 
(ITC-BT-16), a la zona destinada a comptadors. Amb unes característiques “paraflames” mínima , PF 30. 
El grau de protecció mínim que han de complir aquests conjunts, d’acord amb la norma UNE 20.324 i 
UNE-EN 50102, per a instal·lacions de tipus interior: IP40; IK 09. Disposarà d’una ventilació i il·luminació 
suficient i en les immediacions, s’instal·larà un extintor mòbil, d’eficàcia mínima 21 B. La instal·lació i 
manteniment queda a càrrec de la propietat. Tanmateix, es col·locarà una base d’endoll (presa de 
corrent) amb presa de terra de 16 A, per a serveis de manteniment, conforme a lo establert en la ITC-
BT-16. 
 
Distribució 
La distribució davant del recinte tan gran que tenim, i la quantitat d’estàncies diferenciades, s’ha optat 
de tenir tres quadres generals, que divideixen l’industria en tres; el primer al restaurant, amb un quadre 
secundari per la cuina; el segon la zona de castellers; i el tercer per la planta primera, amb quadres 
secundaris per a cada sala.  
 

1- Restaurant 

Amb un quadre general que ve directament del comptador, situat en la barra del bar, del qual es pot 
controlar, tot l’enllumenat tant del restaurant com de la zona de banys i climatització del mateix. La 
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cuina tindrà un quadre secundari, alimentat directament del quadre general, per tal d’evitar, si hagués 
algun problema, deixar sense llum la zona del restaurant. L’enllumenat en la zona de banys tindrà un 
grau de protecció IPX4 i els extractors situats al fals sostre, una protecció IPX2. Tot el cablejat per a les 
connexions de banys haurà de tenir un grau de protecció IPX5. Tant l’enllumenat com els mecanismes 
tindran un índex de protecció IP-54. 
 

2- Castellers 

Amb un quadre general que ve directament del comptador, situat a l’entrada a secretaria, del qual es 
pot controlar, tot l’enllumenat tant de les sales de reunió, sala de música com de la zona de vestuaris i 
climatització del mateix. L’enllumenat en la zona de vestuaris tindrà un grau de protecció IPX4 i els 
extractors situats al fals sostre, una protecció IPX2. Tot el cablejat per a les connexions de banys haurà 
de tenir un grau de protecció IPX5. Tant l’enllumenat com els mecanismes tindran un índex de 
protecció IP-54. 
 

3- Planta primera 

Amb un quadre general que ve directament del comptador, del qual es pot controlar, tot l’enllumenat 
de les zones de pas, estarà situat en planta baixa en la zona de secretaria, on s’accedeix a planta 
primera. Tindrem en cada sala, un quadre secundari, per tal d’evitar si hagués algun problema, deixar 
sense llum la resta de zones. A més l’ascensor s’alimentarà a través d'una línia independent des del 
quadre general. D'aquest quadre s'alimenta l'enllumenat del local i de la cabina de l'ascensor, així com 
el de les portes de cadascuna de les plantes, a més d'alimentar la maquinària de l'ascensor. 
L’enllumenat en la zona de banys tindrà un grau de protecció IPX4 i els extractors situats al fals sostre, 
una protecció IPX2. Tot el cablejat per a les connexions de banys haurà de tenir un grau de protecció 
IPX5. Tant l’enllumenat com els mecanismes tindran un índex de protecció IP-54. 
 
Distribució 
 
Els conductors a utilitzar seran de coure, unipolars i aïllats. Es tindrà en compte els colors indicats al ITC-
BT-19, per tal de complir amb la normativa. Els cables i sistemes de conducció, s’instal·laran tenint 
present no reduir les característiques de l’estructura de l’edifici en la seguretat contra incendis. Els 
cables seran no propagadors d’incendi i amb emissió i opacitat reduïda segons norma UNE 21.123. Els 
conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1KV tindran un recobriment tal que 
garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie i haurà de satisfer les exigències 
especifiques en la norma UNE 21.030 (ITC-BT-06). El cablejat anirà en safates, amagades pel fas sostre a 
2,5 m com a mínim, a excepció a la zona de castellers, en la qual no tindrem fals sostre i es trobaran a 
una altura superior. Aquestes safates, haurà de tenir unes característiques equivalents als classificats 
com “no propagadors de la flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50085-1.  
 
Les unions entre diferents conductors es realitzarà mitjançant regletes de connexió o borns. Tindrem 
línies addicionals cada 30 punts de llum i cada 30 presses generals. 
 
Complint la instrucció complementaria ITC-BT-28 que afecta a tots els locals de pública concurrència, es 
disposarà d’enllumenat de senyalització i emergència.  
Les zones de vestidors i banys, s'han de realitzar seguint el descrit en la Instrucció Complementària ITC-
BT-027. La zona de maquinària segons la ITC-30, reglamentació de locals. 
 

Les preses de corrent i interruptors, que es trobin en les zones de maquinària, estaran situats a una 
alçada del sòl de més de 1,5 metres, i estaran proveïts de clavilla de posada a terra i dissenyats de 
manera que la connexió i desconnexió no pugui efectuar-se amb les parts en tensió al descobert. 
 

- Distàncies amb canalitzacions d’aigua i gas 

 
La distancia mínima entre els cables d’energia elèctrica i les canalitzacions d’aigua o gas serà de 0,20 m. 
S’evitarà el creuament per la vertical de les juntes de les canalitzacions d’aigua o gas, o dels 
entroncaments de la canalització elèctrica, situant unes i altres a una distància superior a 1 m del 
creuament. Per a línies aèries nues la distància mínima serà de 1 m. Les arteries importants, tant 
d’aigua com de gas, es disposaran de forma que s’asseguri distàncies superiors a 1 m respecte els 
cables elèctrics de baixa tensió. (BOE 224 Sep. 2002) 
 

- Posada a terra 

 
La màxima resistència de posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i durant tot  
l’any, no es puguin produir tensions de contacte superiors a 24 V, en les parts metàl·liques accessibles 
de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc.). 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies 
que parteixin del mateix quadre de protecció, mesura i control. 
A les xarxes de terra, s’instal·larà com a mínim un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de 
lluminàries, i sempre en el primer i en l’últim suport de cada línia.  
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 

- Nus, de coure, de 35 mm² de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, en aquet 

cas aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació.  

 
- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-grog, 

amb conductors de coure, de secció mínima 16mm² per a xarxes posades, en aquet cas aniran 

per l’interior de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable 
unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-grog, i secció mínima de 
16 mm² de coure. Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran mitjançant terminals, 
grapes, soldadura o elements apropiats que garanteixen un bon contacte permanent i protegit contra 
corrosió. (BOE 224 Sep. 2002) 
 
Il·luminació  
 
Per tal de permetre que les persones realitzen tasques visuals de manera eficient i precisa, s’hauria de 
preveure una il·luminació adequada i apropiada. La il·luminació pot ser proporcionada mitjançant llum 
natural, enllumenat artificial o una combinació d’ambdues.  
El grau de visibilitat i confort requerit en una ampli àmbit de llocs de treball es regit pel tipus i duració 
de l’activitat. 
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La norma EN 12464-1:2002, especifica requisits per a sistemes d’il·luminació per a major part dels llocs 
de treball en interiors i les seves àrees associades en terminis de quantitat i qualitat d’il·luminació. A 
més, es donen recomanacions per a la millor pràctica d’il·luminació.  
 
Per això, s’ha utilitzat el programa Dialux, acompanyat amb aquesta norma, per tal d’adequar les sales 
a la il·luminació necessària per a cada activitat.  S’adjunta a l’annex els informes que ens proporciona el 
programa, amb les lluminàries de la companyia iGuzzini, podent-se utilitzar un altre, amb 
característiques similars a les lluminàries utilitzades, per tal de mantenir el confort lumínic dissenyat. 
 
 
 
4.3.7.2 Instal·lació d’aigua 
 
Escomesa i Comptadors 
El subministrament d’aigua potable vindrà donat per la Xarxa principal d’Aigües de Barcelona (AGBAR), 
l’entrada de l’escomesa al nostre edifici serà pel carrer Font i Escola amb Sagunt, on tenim situat 
l’armari de la centralització dels tres comptadors que tindrem en el nostre recinte. (un per al 
Restaurant, un per als Castellers i un altre per a la primera planta.) 
L’escomesa ha de disposar d’una clau de presa o un collarí de presa de càrrega, sobre la canonada de 
distribució de la xarxa exterior  de subministrament, que obri el pas d’aigua, un tub d’escomesa que 
enllaci la clau de presa amb la clau de tall general i una clau de tall situada a l’exterior de l’edifici segons 
companyia subministradora. La canonada anirà soterrada segons companyia.  
 

- Allotjament de comptadors 

L’armari on situarem els comptadors estarà construït de manera que una fuga d’aigua en la instal·lació 
no afecti a la resta de l’edifici. Estarà impermeabilitzat i comptarà amb un desguàs que garanteixi 
l’evacuació del caudal d’aigua màxim previst de l’escomesa. El desguàs el conformarà l’embornal de 
tipus sifònic previst de reixa de acer inoxidable. L’abocament anirà directament a la xarxa de 
sanejament general del edifici, si aquesta pot absorbir aquet caudal, i si no és suficient, es farà 
directament a la xarxa pública de clavegueram.   
Les superfícies interiors, quan es realitzin “in situ”, es protegiran adequadament mitjançant un 
enfoscat, brunyit i fratasat, sense cantonades en el fons, que a la vegada tingui una pendent adequada 
fins a l’embornal. Si fos prefabricada complirà els mateixos requisits de forma general.  
En qualsevol cas, disposarà amb una pre-instal·lació adequada per a la connexió d’un sistema de 
monitoratge per a la lectura a distància del comptador. 
Estaran tancats amb portes amb capacitat de resistir adequadament tant l’acció de la intempèrie com 
possibles esforços mecànics d’utilització i situació. Es practicaran obertures fixes, trepants o reixetes, 
que possibiliten la necessària ventilació de la càmera. Aniran proveïdes de pany i clau, per impedir la 
manipulació de persones no autoritzades, tant dels comptadors com de les seves claus. (CTE-DB-HS4 - 
5.1.2) 
 

 
- Distribució interior 

La canonada que emprem en l’interior de l’edifici serà de polipropilè, amb una resistència mínima 
suficient per suportat una pressió de treball de  15Kg/m², en previsió de les sobrepressions produïdes 
pel “cop d’ariet” en tancar les aixetes. Les canonades hauran de ser residents a la corrosió i no alterar 
cap de les característiques de l’aigua. 
 
Tant en canonades encastades o ocultes com canonades vistes, es considera la possible formació de 
condensacions en la superfície exterior i es disposarà d’un element separador de protecció, no 
necessàriament aïllant però amb capacitat d’actuació com a barrera antivapor, que eviti els danys que 
aquestes condensacions poguessin causar a la resta de l’edificació. En aquet cas posarem un element 
aïllant de tipus elastòmer.  
En execucions encastades les canonades s’instal·laran sota tub corrugat. Les unions de les canonades 
seran estanques, resistiran adequadament la tracció i les unions dels tubs de plàstic es realitzaran 
seguint les instruccions del fabricant. 
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En el nostre edifici tindrem 3 instal·lacions d’aigua; per al restaurant, per als castellers i per als banys de 
la primera planta, disposant d’una clau de tall general  per a cadascuna. Tindrem una clau de pas 
situada en l’interior de cada local humit, per tal de fer-los independents de la resta. Constarà d’una clau 
de tall, tant per a aigua freda com per a aigua calenta. Tots els punts de consum, tots els aparells de 
descàrrega, tant dipòsits com aixetes, els escalfadors d’aigua, acumuladors, en general els aparells 
sanitaris, portaran clau de tall general. La vàlvules emprades seran de "bola" donat que provoca una 
pèrdua de càrrega baixa i garanteix un bon tancament. Aquestes vàlvules s’empraran per a seccionar 
totes les derivacions generals i les entrades a les zones humides. 
Els muntants ascendents hauran de discórrer en recintes o buits, construïts per tal fi. Hauran de ser 
registrables i tenir les dimensions suficients per a que puguin realitzar-se les operacions de 
manteniment, a més de disposar a la base, d’una vàlvula de retenció, una clau de tall per a operacions 
de manteniment, i una clau de tall amb aixeta o tap de buidat, situades en zones de fàcil accés, i 
senyalades de forma convenient. A la part superior s’haurà de disposar de dispositius de purga, 
automàtics o manuals, com un separador o càmera que redueixi la velocitat de l’aigua facilitant la 
sortida del aire i disminuint el efectes dels possibles cops d’ariet.  
S’instal·laran vàlvules de retenció per evitar la inversió del sentit del flux, desprès dels comptadors, en 
la base de les canonades ascendents, abans de l’equip de tractament de l’aigua, en els tubs 
d’alimentació no destinats a usos domèstics, abans dels aparells de refrigeració o climatització. Les 
instal·lacions de subministrament d’aigua no es podran connectar directament a les instal·lacions 
d’evacuació ni a instal·lacions de subministrament d’aigua provinent d’un altre origen que no sigui la 
xarxa pública d’abastiment d’aigua sanitària. En els aparells i equips de la instal·lació, la sortida d’aigua 
s’ha de produir de tal forma que no es produeixin retorns. Els antiretorns es disposaran combinats amb 
aixetes de buidat de tal forma que sempre sigui possible buidar qualsevol tram de la xarxa. 
 

- ACS 

En el disseny de les instal·lacions d’ACS s’han d’aplicar condiciones anàlogues a les de les xarxes d’aigua 
freda. 
En el nostre cas tindrem una xarxa de retorn, ja que la nostra longitud de canonada fins l’últim punt de 
consum supera els 15 m de longitud.  
La xarxa de retorn es compondrà : 

- D’un col·lector de retorn en les distribucions per a grups múltiples de columnes. El col·lector 

haurà de tindre canalitzat amb pendent descendent des de el extrem superior a les columnes 

d’anada fins a la columna de retorn; cada col·lector pot recollir totes o vàries de les columnes 

d’anada, que tinguin igual pressió;  

- Columnes de retorn; des de l’extrem superior de les columnes d’anada, o des del col·lector de 

retorn, fins a l’acumulador o escalfador centralitzat. 

Les xarxes de retorn discorreran paral·lelament a les d’impulsió.  
En els muntants, haurà de realitzar-se el retorn des de la seva part superior i per sota de l’ultima 
derivació particular. A la base d’aquets muntants es disposaran vàlvules de seient per regular i 
equilibrar hidràulicament el retorn. Disposarem d’una bomba de recirculació doble, de muntatge en 
paral·lel o “bessones”.  
Per a suportar adequadament els moviments de dilatació per efectes tèrmics hauran de tenir les 
precaucions següents;  

- Les distribucions principals hauran de permetre dilatar lliurement les canonades i els seus 

ancoratges, segons l’establert en el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i les 

Instruccions Tècniques Complementaries ITE per a ret de calefacció.  

- En els trams rectes que consideren la dilatació lineal del material, preveient dilatacions si fossin 

necessàries, complint per cada tipus de tub les distancies que s’especifiquen en el Reglament 

abans citat.  

L’aïllament de les xarxes de canonades, tant d’impulsió com en retorn, haurà d’ajustar-se al disposat en 
el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i les seves Instruccions Tècniques 
Complementaries ITE.  
 
 
4.3.7.3 Instal·lació d’evacuació 
 
Característiques instal·lació  
El sistema proposat és el denominat separatiu, és a dir, les derivacions i baixants són independents per 
a aigües residuals i pluvials, i cada xarxa de canalitzacions es connecta de forma independent amb 
l’exterior corresponent. S’ha triat aquest sistema ja que a Badalona existeixen dues xarxes de 
clavegueram públic. 
Això suposarà la instal·lació de conduccions tipològicament diferents, una per a les aigües pluvials i una 
altra per a les aigües procedents de l’interior de l’edifici, corresponent a la zona de la cuina del 
restaurant o dels serveis higiènics del restaurant i planta primera. Els col·lectors de la xarxa de pluvials i 
residuals es mantindran independents culminant el seu recorregut cada un en una arqueta habilitada 
per tal fi, unificant-se a l’exterior de l’edifici i en la seva connexió a la xarxa única i general del 
clavegueram. Aquesta solució presenta els avantatges de que, en cas de fort aiguat, es pràcticament 
impossible un omplert dels baixants i la conseqüent posada en càrrega dels mateixos evitant el 
denominat “ efecte de col·lapse  hidràulic”.  
S’han previst embornals en el local de comptadors de gas i d’aigua, l’últim farà que el col·lector es 
sobredimensioni per tal d’evitar en una fuga d’aigua, i la posterior inundació del local de comptadors.  
Tot el dimensionat de les canonades esta establert als plànols, amb pendents de cada tram i 
dimensions de cada baixant i col·lectors.  
 

- Ventilació 

El sistema de ventilació designat per al nostre cas serà el de ventilació primària, ja que tenim un edifici 
de planta baixa + planta primera. Els baixants residuals de planta primera sobresortiran en coberta al 
menys 1,30 m, al no ser transitable, i estaran a una distancia no menor a 6 m de qualsevol sortida d’aire 
exterior per climatització o ventilació i haurà de sobrepassar-la en altura.  
La sortida de ventilació haurà d’estar convenientment protegida de l’entrada d’objectes estranys i el 
seu disseny haurà de ser tal que l’acció del vent afavoreixi la expulsió dels gasos.  
 

- Canaló 

En el nostre cas seran canalons de plàstic, segons la normativa del DB-HS5, la pendent mínima es de 

0,16 %. Aquets canalons s’uniran els diferents perfils amb maniguets d’unió amb junta de goma. La 

separació màxima entre ganxos de subjecció no excedirà de 1 m, deixant espai per als baixants i unions. 
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Tots els accessoris han de portar una zona de dilatació de al menys 10 mm. Les connexions dels 

canalons al col·lector general de la xarxa vertical, es farà mitjançant embornal sifònic.  

- Embornals 

La superfície de la boca de la caldereta serà com a mínim un 50 % major que la secció de baixant a la 
qual serveix. Tindrà una profunditat mínima de 15 cm i un solapament també mínim de 5 cm sota el 
paviment. Aniran previstes de reixetes, esfèriques en el cas de cobertes no transitables.   
 
 

- Canonades 

Utilitzarem canonades de PVC de sèrie calenta per a les columnes d’aigües residuals, mentre que per al 
baixant de pluvials s’utilitzarà el PVC de sèrie freda. Hauran de complir amb les normatives:   UNE EN 
1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 
Baixants de pluvials i aigua residual provinent dels banys de planta primera, estaran fixats amb 
abraçadores de fixació en la zona d’embocadura, per tal que cada tram del tub sigui autoportant, i una 
abraçadora de guiat en les zones intermèdies. La distància entre abraçadores haurà de ser de 15 
vegades el diàmetre. Les brides, bagues i altres elements destinats a la fixació de baixants seran de 
ferro galvanitzat.    
Les unions dels tubs i les peces especials dels baixants de PVC es segellaran amb coles sintètiques 
impermeables de gran adherència deixant una folgança en la copa de 5 mm, encara que també es 
podrà realitzar la unió mitjançant junta elàstica.   
Xarxa enterrada; la unió del baixant a l’arqueta es realitzarà mitjançant un maneguet lliscant sorrejat 
prèviament i rebut a l’arqueta. Aquet sorrejat permetrà ser rebut amb morter de ciment en l’arqueta, 
garantint d’aquesta forma una unió estanca. Els tubs tindran una pendent no inferior al 2%.  

- Rases 

Les rases seran de paret verticals; la seva amplada serà del diàmetre del tub més 500 mm, i com a 
mínim de 0,60 m. La profunditat mínima, si la canonada discorre sota calçada, de 80 cm des de la clau 
fins la rasant del terreny.  
Els tubs es recolzaran en tota la seva longitud sobre un llit de material granulat (arena/grava) o terra 
exempta de pedres d’un gruix mínim de 10 + diàmetre exterior/10 cm. Es compactarà els laterals i es 
deixarà al descobert les unions fins que es realitzin les proves d’estanqueïtat. El reomplert es realitzarà 
per capes de 10 cm, compactant, fins a 30 cm del nivell superior en què es realitzarà un últim 
abocament i la compactació final.  

- Arquetes 

En tindrem en cada peu de baixant, i disposaran de registres de manera que els trams contigus no 
superin 15 m.  
Seran fabricades “in situ” construïdes amb fàbrica de maó massís de mig peu d’espessor, arrebossada i 
brunyida interiorment, es recolzarà sobre una solera de formigó H -100 de 10 cm d’espessor i es cobrirà 
amb una tapa de formigó prefabricat de 5 cm d’espessor. La tapa serà hermètica amb junta de goma 
per evitar el pas d’olors i gasos.  
La trobada de les parets laterals s’han de realitzar a mitja canya, per evitar el depòsit de materials sòlids 
en les cantonades. Igualment, es conduirà les aigües entre l’entrada i la sortida mitjançant mitges 
canyes realitzades damunt de la llit de formigó formant pendent.  
 

4.3.7.4 Instal·lació de gas 
 

Escomesa i Comptadors 
El subministrament del Gas serà realitzat per la companyia distribuïdora de Gas Natural, l’entrada de 
l’escomesa al nostre edifici serà pel carrer Font i Escola, on tenim situat l’armari per a la centralització 
dels dos comptadors que tindrem en el nostre recinte (un per al Restaurant (cuina), i  un per als 
Castellers (vestuaris)). 
Comptadors 
Els comptadors i l’equip de regulació estaran ubicats en el local de comptadors situat a planta baixa, a 
la zona de comptadors. L’armari és un recinte amb portes que, sense accés per a les persones, les 
operacions de lectura, manteniment, conservació i substitució dels elements que el componen es 
realitzarà des de l’exterior. Les dimensions interiors d’aquet armari són de 3.750 mm d’alt, 1.000 mm 
d’ample i 350 mm de fons. La porta d’accés ha de obrir cap a fora i disposar de pany normalitzat per 
l’Empresa Subministradora. Per a realitzar l’adequada ventilació de l’armari, s’haurà de disposar d’una 
obertura situada en la part inferior i una altra en la part superior comunicant directament amb 
l’exterior. Aquestes obertures situades en la part inferior i superior, respectivament, hauran de tindre 
una superfície lliure mínima cadascuna, mesurada en cm², igual a 10 vegades la superfície en planta del 
recinte, mesurat en m² com a mínim de 200 cm². 
Quan aquestes entrades i sortides d’aire siguin rectangulars, els seus costats “a” i “b” hauran de 
guardar la relació següent: 
1 < b/a <= 1,5 
S(cm.)≥A(m2)*10 , on S mínim de 200 cm2 
On: 
S = Superfície lliure d’entrada o sortida d’aire per a ventilació en cm2 
A = Superfície en planta de l’armari en m2 
El nostre armari tindrà una reixetes de ventilació amb lames inclinades 45º i dimensions que donen a la 
façana, per a ventilació a l’exterior;  
A = 1,00 * 0,35 = 0,35 m2 
S = 0,35 * 10 = 3,50 cm2 < 200cm2  adoptem el mínim, Smín = 200 cm2. 
 
Les reixetes seran rectangulars complint que el costat menor (a) i el costat major (b) guardin la següent 
proporció;  
1 < b/a < 1.5 
Així doncs, la reixeta mesura a=14cm y b=16cm, tenint una superfície de 224 cm² superior a la mínima 
de 200 cm² i mantenint una proporció de 1,14 dins dels paràmetres marcats.  

 
Altura màxima del comptador 
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Distribució 
El tipus de canonada de les conduccions projectades serà de materials adequats complint, en tot cas, 
les Normes UNE, i assegurant la resistència mecànica suficient. L’escomesa estarà disposada en Polietilè 
DN, i la distribució interior receptora individual en coure Cu.  
Tindrem vàlvules de tall de diferents diàmetres, una general a l’exterior de la Instal·lació       (Clau de 
Edifici), una per a cada derivació receptora individual, on comenci la mateixa (Clau de local privat), i una 
per a cada aparell receptor per a poder interrompre el pas del gas, anterior a l’aparell i totalment 
accessible per a la seva manipulació (Clau d’aparell). 
En tot els llocs on es tingui que travessar murs, la canonada estarà protegida per una beina passa murs 
on el seu diàmetre interior sigui com a mínim superior en 10 mm al exterior del tub, segellades amb 
massilla als seus extrems per prevenir la possible entrada de gas o aigua a través del mur.  
Els trams de canonada soterrats aniran a una profunditat suficient per evitar qualsevol tipus de perill i 
la rasa on aniran allotjats tindran un fons estable, sòlid i totalment exempt de pedres o qualsevol altre 
tipus de material que pugui perjudicar a la canonada. El reomplert de la mateixa es realitzarà amb 
materials que no danyin ni ataquin a la canonada. Com a protecció passiva, la canonada es recobrirà 
amb cinta adhesiva, de 0,45 mm de espessor, utilitzant doble capa i amb material de PVC (policlorur de 
vinil), d’aquesta manera poder obtenir una rigidesa dielèctrica de 10 KW com a mínim.  
Les unions dels tubs entre si i d’aquests amb la resta d’accessoris es farà d’acord amb els materials en 
contacte i de la manera que l’execució de les operacions es porti de manera que el tipus de gas no 
tingui cap pèrdua d’estanqueïtat en les unions.  
En aquells casos que no es possible la soldadura amb garanties d’estanqueïtat, utilitzarem unions 
roscades, sempre amb rosca cònica i les juntes aniran segellades amb Tefló degudament homologat pel 
Ministeri d’Industria, segons el B.O.E. nº 49 del 26 de febrer de 1976, assegurant la total estanquitat de 
la instal·lació. Totes les claus empleades en la instal·lació seran homologades també pel Ministeri 
d’Industria.  
La canonada anirà per tot el recorregut subjecta per suports a murs o sostres, de manera que s’asseguri 
l’alineació i estabilitat, sense permetre en cap cas la deformació de la xarxa. En tot moment es 
respectarà la distància mínima de 3cm, amb altres conduccions i de 5 cm, si aquestes són d’evacuació 
de fums o gasos cremats. 
En aquells llocs on els tubs puguin estar exposats a cops aniran protegits per beina de material 
resistent.  
Escalfadors 
Segons els càlculs de les plaques solars, l’acumulador dels Castellers serà de 200 litres. A la cuina 
disposarem d’un escalfador estanc, sense acumulador. Els escalfadors designats a cadascun i les 
característiques son les següents:  

- Restaurant (cuina);  Model d’ escalfador  Junkers  Celsius, WT 14, caudal de 14 l/min.; Potencia: 

7- 2,8 KW 

 
- Castellers (Vestuaris): Model d’escalfador  Junkers Celsius Plus, WTD 17, caudal de 17 l/min. 

Potencia: 7,5-28,9 KW 

Podent-se utilitzar un altre model de característiques similars. 
Característiques addicionals adjuntades a l’annex.  
 
Entrada d’aire de combustió i evacuació de fums 

- Sala de calderes 

L’aparell de gas del circuit obert necessita estar obert a l’exterior, és a dir, els escalfadors instantanis, 
evacuaran els productes de la combustió mitjançant un conducte que doni l’exterior. A més, 
l’escalfador haurà de tindre incorporat un “corta tiro” en el bloc de sortida dels productes de la 
combustió, és a dir, abans de la connexió al conducte d’evacuació. 
El conducte d’evacuació dels productes de la combustió haurà de ser resistent a la corrosió i a la 
temperatura dels productes de combustió; ser estanc, tant el material del conducte com el sistema 
d’unió dels possibles trams, en especial la unió amb la sortida del “corta tiro”; estar construït amb 
materials rígids no deformables; mantenir la secció lliure indicada pel fabricant de l’aparell en tota la 
seva longitud, sense estrangular la sortida dels productes de la combustió; és necessari la unió dels 
trams del conducte amb unions que no necessitin abraçadores.  
El conducte d’evacuació anirà a l’exterior i superarà el mur, prolongant verticalment un mínim de 50 
cm, des del límit de la superfície lliure que doni l’exterior i es protegirà l’extrem mitjançant un deflector 
contra l’efecte regolfant del vent i la penetració de pluja. A més l’extrem final del conducte d’evacuació 
haurà de quedar a una distància no inferior a 40 cm de qualsevol obertura d’entrada d’aire o finestra 
d’un local diferent dels que es troben instal·lats els aparells de gas.  

- Cuina 

A la cuina s’instal·larà una campana extractora a sobre dels cremadors on la projecció vertical els 
cobreixi totalment. El sistema d’evacuació de productes de la combustió es realitzarà mitjançant un 
conducte estanc situat a 2,5 metres del terra que comunicarà la campana extractora amb l’exterior. 
L’extrem d’aquest conducte tindrà les mateixes característiques que el de l’apartat anterior. La 
superfície lliure del conducte serà d’uns 100 cm², procurant que les làmines de les reixetes situades en 
els extrems del conducte afavoreixin la sortida de l’aire viciat del local.  
 

- Entrada d’aire per a combustió  

L’entrada directa d’aire per a l’escalfador de la cuina es directa, ja que la paret de la façana dóna al 
carrer. Per a realitzar l’adequada ventilació es disposarà d’una obertura situada a la part inferior i una 
altra a la part superior comunicant directament amb l’exterior. L’escalfador dels vestuaris, que haurà de 
ser estanc,  farem l’aportació d’aire mitjançant un conducte que doni a la coberta mitjançant un falç 
pilar que protegirà el conducte.  
 
 
 
4.3.7.5 Instal·lació de plaques solars 
 
 
PREDIMENSIONAT DE L’INSTAL·LACIÓ SOLAR PER A LA PRODUCCIÓ D’A.C.S 
 

1. Demanda diària d’aigua calenta sanitària 

CTE HE 4: Vestuaris/ Dutxes Col·lectives                                                    15 litres ACS/dia persona a 60ºC  
Decret d’ Ecoeficiència: Vestuaris/ Dutxes Col·lectives                       20 litres ACS/dia persona a 60ºC  
Agafem el més restrictiu, 20 litres ACS/dia persona, del decret d’Ecoeficiència. 
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2. Nombre de persones, P 

27 persones, en aquest cas no obtenim el nombre de persones per la quantitat que  surt amb el 

càlcul d’evacuació en cas d’incendis, ja que no tenim un nombre exacte de castellers, i no tots es 

dutxen després d’assaig. Així doncs, fem una estimació. 

3. Demanda diària d’ACS dels Castellers (vestuaris), Dd 

Dp= Ddp x P 
Dp= 20 x 27 = 540 litres ACS a 60ºC/dia 

Dp; Demanda diària de ACS a 60 ºC del restaurant en litres/dia  
Ddp; Demanda diària de ACS a 60 ºC del restaurant en litres/menjar i dia  
P; Nombre de persones que ocupen el restaurant, considerant sempre una ocupació màxima del 
restaurant. 
 

4. Zones climàtiques:  

CTE HE 4:                                                                                                       ZONA II (Barcelona) 
Decret de ecoeficiència:                                                                           ZONA III (Barcelonès) 
 

5. Contribució solar mínima, CS 

Segons zona climàtica i demanda diària de ACS del restaurant: 
CTE HE 4: 30%                                                                                       50-5000 litres/dia a 60ºC 
Decreto de ecoeficiència: 50%                                                          50-5000 litres/dia a 60ºC 
Agafem la més restrictiva, 50%, del decret d’ecoeficiència. 
 

6. Demanda anual de ACS del Restaurant, Da 

 
Da = Dd x 365 dies/any 

Da= 540 x 365 = 197.100 ACS litres/any 
Dd; Demanda anual de ACS a 60 ºC del restaurant en litres/dia 
Da;  Demanda anual de ACS a 60 ºC del restaurant en litres/any 
 

7. Demanda energètica anual per l’escalfament de ACS, Eacs 

 
Eacs= Da x AT x Ce x ᵹ 

Eacs= 197.100 x 46,25 x 0,00113 x 1 = 10.601,76 Kwh/any 
Da; Demanda d’aigua ACS a 60ºC del restaurant en  litres/any 
AT;   Salt tèrmic entre la temperatura d’acumulació de l’aigua solar i la temperatura de la xarxa de 
l’aigua potable 

ΔT = TªACS – Tª XARXA 
TªACS = 60ºC segons CTE i Decret d’Ecoeficiència 

Barcelona 18 m → TºC ret 13,75ºC  - AT= 60ºC-13,75ºC= 46,25ºC 

Ce= calor específic de l’aigua (1 KWh/ºC Kg) 
ᵹ;  Densitat agua (1 Kg/litre) 
 

8. Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar, EACSsolar 

Eacs= Eacs x CS 
Eacs= 10.601,76 x 50% = 5.300,88 KWh/any 

EACS solar; Demanda energètica anual d’aportació d’energia solar exigida per ACS en KWh/any 
EACS; Demanda energètica anual de ACS en KWh/any 
CS; Contribució solar mínima: en % (valor més restrictiu del CTE-HE4 i del Decret d’ecoeficiència i, si és 
necessari, de l’ordenança municipal corresponent) 
 

9. Àrea de captadors solars, ACAPTADORES solares 

 
A CAPTADORES solares = E ACSsolar/ I x α x δx r 

ACAPTADORES solares= 5.300,88/ 1732,74 x 0,95 x 0,80= 4,02 m² 
 

I; Valors d’irradiació solar, en KWh/m2 any, considerant una superfície de captació òptima 
orientada al Sud i inclinada un angle igual a la latitud de l’emplaçament de l’edifici. 

Orientació;30º, inclinació;45º= 17,09 MJ/m2 
17,09MJ/m2 x 365 x 1/3,6= 1732,74 KWh/m2 

 
α; Coeficient de reducció per orientació i inclinació de la irradiació rebuda pel captador solar, expressat 
en tant per u. 
- Captador orientat al Sud e inclinat amb un angle igual a la latitud de l’emplaçament:  

α = 1. 
 

δ; Coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda pels captadors solars, expressats en tant 
per u. 
- Si no hi ha ombres damunt dels captadors: δ = 1 

- En altres casos: s’haurà de determinar el coeficient α a partir de la figura 3.3 del apartat 3.5 del CTE 
HE4. 
Establint en el gràfic del CTE HE 4, la inclinació de 41º de les nostres plaques, ens dona  0,95-1. 
 
r ; Rendiment mitja anual de l’ instal·lació: en aquet cas 0,80 
 
 

10. Volum d’acumulació de ACS calenta per energia solar, VACSsolar 

L’aigua calenta per a la instal·lació solar s’ha d’emmagatzemar en un o més depòsits específics, que 
puguin ser comunitaris de l’edifici o individuals de cada habitatge o zona. 
El volum del dipòsit es determina en funció de la superfície de captació, considerant el desfasament 
que normalment es produeix entre el període de captació i emmagatzematge i el de consum. 
Segons el CTE-HE 4, el volum de acumulació d’aigua calenta per la instal·lació solar ha de complir la 
següent relació: 

50 < V/A < 180 
V= 50 x 4,02= 201 l 
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V: volum d’acumulació en litres 
ACAPTADORS SOLARS: suma de les superfícies útils dels captadors en m2 
*Segons fabricant, el acumulador més petit és de 200 litres. 

 
 

Sistema utilitzat 
 
El sistema establert per ACS en la zona de vestuaris dels Castellers, és amb tubs de buit de la companyia 
Dynasolar, en concret el sistema DRAIN BACK SISTEM (sistema de buidat de circuits primaris sense 
pressió). 
Sistema intel·ligent compost per els dispositius necessaris per controlar el sobreescalfament o 
congelació del fluid de transferència mitjançant automatització de buidat i reomplert del circuit primari. 
El component més important és la Centraleta DX. Amb aquesta es regula la temperatura del 
acumulador així com del cabal de circulació del fluid de transferència.  
El recinte d’emmagatzematge queda el fluid de transferència del primari resultant el circuit buit al 
mateix nivell quan la bomba de circulació es troba parada. En aquet estat el sistema solar no transfereix 
més energia a l’acumulador i no pateix sobreescalfament o congelació perquè es troba buit. Quan la 
centraleta detecta una nova demanda d’energia en l’acumulador dóna l’ordre a la bomba per a que 
torni a circular el sistema.  
 

 
 
 
 
 
  

Durant el càlcul del sistema de captació solar per ACS, s’ha arribat a trobar els m² necessaris segons 
normativa i segons les característiques de rendiment dels tubs de buit, per tal de trobar els litres 
d’acumulació que necessitarem. Així  doncs, agafarem de tubs de buit el model GOMON DSBSp-200-58-
1800-24, amb 24 tubs i un acumulador de 200 litres que és el que surt per càlcul. Les característiques 
del sistema estan situades a l’annex. El sistema podrà ser reemplaçat per un altre de característiques 
similars per tal de cobrir les necessitats que es demanen.  
La situació del conjunt serà en planta primera, al quarto establert, dins de la sala de maquinària dels 
elements de climatització. Per a tenir el mínim recorregut fins al punt de consum, en aquest cas els 
vestuaris.  
 
 
 
 

 
4.3.7.6 Instal·lació climatització 
 
Qualsevol unitat de les que esmentem a continuació, tant exterior com interior, podrà ser canviada 
sent de les característiques equivalents a les que mostrem en aquest projecte.  
S’ha utilitzat, en aquet cas, la climatització de caudal variable de refrigeració de Mitsubishi elèctric, 
sistema innovador que es basa en els sistemes d’expansió directa. És un sistema de descentralització, 
format per la unitat exterior, que distribueix el refrigerant a les unitats de forma variable, adaptant-se 
en tot moment a la potencia necessària per climatitzar cadascun dels espais.  
S’efectua aquet sistema perquè permet la connexió frigorífica d’una unitat exterior a vàries unitats 
interiors mitjançant una línia frigorífica. La unitat exterior alimenta simultàniament vàries unitats 
interiors. Aquesta unitat exterior consumeix únicament l’energia que la instal·lació esta demandant en 
cada moment. Cada unitat interior climatitza una zona de manera independent i d’acord amb la 
demanda.  
 
HIC, Circuit d’Intercanvi Tèrmic 
L’exclusiu sistema millora l’eficiència a l’oferir una sub-refrigeració addicional i permet que el dispositiu 
d’expansió controli amb major eficàcia la distribució de refrigerant, això augmenta l’eficàcia operativa i 
es redueix el volum de refrigerant en cada sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperació de calor 
La flexibilitat i l’eficàcia son factors clau al seleccionar el sistema de recuperació de calor. Per exemple, 
encara que un sistema de bomba de calor és adequat per una gran oficina de planta oberta, un altre 
amb una estructura més compartimentada requerirà que s’escalfin o refrigerin diferents seccions de 
l’oficina simultàniament segons les preferències individuals dels usuaris.  
L’eficàcia d’aquet tipus de sistema procedeix de la capacitat d’utilitzar els productes derivats de la 
refrigeració i calefacció per transferir energia allà on sigui requerit, de manera que actua com un 
intercanviador de calor equilibrat que aconsegueix un estalvi del 20 % dels costos de funcionament en 
comparació amb un sistema convencional de bomba de calor.  
El nombre de punts de connexió necessaris per un sistema R2/WR2 també és significadament inferior 
als requerits per a una versió de tres tubs, aconseguint d’aquesta forma una reducció de costos 
d’instal·lació, amb el que augmenta l’estalvi associat amb City Multi.   
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                              Restaurant

Frigories/h  (kcal/h) 29627,4

KW 34,45

TOTAL: 29.627,40 Frig/h

34,45 kw

Castellers
Sala de reunions

Frigories/h  (kcal/h) 6528,41

KW 7,59

Sala d'acústica

Frigories/h  (kcal/h) 3872,82

KW 4,5

Sala d'assaig nens

Frigories/h  (kcal/h) 7664,34

KW 8,91

Sala Castellers

Frigories/h  (kcal/h) 43153,89

KW 50,18

TOTAL: 61.219,46 Frig/h

71,18 kw

                    Recepció - Accés P1          

Frigories/h  (kcal/h) 9120,03

KW 10,6

TOTAL: 9.120,03 Frig/h

10,60 kw

                             Planta Baixa    

Restaurant

Frigories/h  (kcal/h) 29.627,40

KW 35,45

Castellers

Frigories/h  (kcal/h) 61.219,46

KW 71,18

Recepció - Accés P1

Frigories/h  (kcal/h) 9.120,03

KW 10,6

TOTAL: 99.966,89 Frig/h

116,24 kw

Per tal de garantir la capacitat que 

necessitem, s'utilitza el model: 

Mitsubishi elèctric Serie Y  

Model: PUHY- P1000 YSJM-A

Capacitat: 100.000 Kcal/h (Fred)

113 KW

109.200 Kcal/h (Calor)

127 KW

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Funcionament dels sistema de recuperació de calor R2/ en 2 tubs 
El secret dels sistemes de recuperació de calor de City Multi es troba en el Controlador BC.  
El Controlador BC allotja un separador de líquid/gas, el que permet que la unitat exterior produeixi una 
barreja (fase 2) de gas calent per la calefacció i líquid per la refrigeració, tot això a través del mateix tub. 
Els sistemes de tres tubs adjudiquen un tub a cada una d’aquestes fases.  
Quan l’esmentada barreja arriba al Controlador BC, es separa i es transfereix de la fase correcta a 
cadascuna de les unitats interiors, en funció dels requisits individuals de calefacció o refrigeració.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unitat exterior 
Segons els càlculs realitzats, i adjunts, dels KW necessaris en cada estància, s’han realitzat 2 
subdivisions del sistema, per tal de tenir un control més exhaustiu en cada zona, dividint en planta 
baixa i planta primera. 
 

- Planta Baixa 
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                             Planta Primera    

Zona Polivalent

Frigories/h  (kcal/h) 87.108,69

KW 101,3

TOTAL: 87,108,69 Frig/h

101,3 kw

Per tal de garantir la capacitat que 

necessitem, s'utilitza el model: 

Mitsubishi elèctric Serie Y  

Model: PUHY- P900 YSJM-A

Capacitat: 90.000 Kcal/h (Fred)

101 KW

97.200 Kcal/h (Calor)

113 KW

- Planta Primera 
 

  

Les unitats escollides es situaran a la primera planta, a la zona que s’ha destinat a maquinària. La sala 
destinada a aquest ús, tindrà disposades unes obertures amb  reixetes, on anirà la maquinaria situada 
per tal d’agafar l’aire exterior directament, i un conducte que unirà de la part superior de la unitat i 

evacuarà per coberta l’aire que desprengui. El conducte tindrà les mateixes dimensions de la sortida 
d’aire de la unitat exterior. 
Aquet sistema s’ha escollit per a no sobrecarregar la coberta inclinada i poder tenir fàcil accés a la 
instal·lació. Per tal de complir nivells sonors màxims permesos (ITE 02.2.3.1):  
 

 
 
Insonoritzarem l’habitació, a excepció de la paret que dóna l’exterior. Per tal de no superar aquets 
límits, ja que les màquines tenen 65 i 64,5 dB A. La base de les màquines aniran amb un element 
antivibracions, compost per una placa de xapa galvanitzada i per espuma de poliuretà injectada.  

Unitats interiors  
El criteri de climatització es caracteritza per la zonificació de la instal·lació. Cadascuna de les sales 
tindran els corresponents climatitzadors amb el propi control, i també es podrà controlar mitjançant el 
sistema de gestió centralitzat que permet parametritzar totes les funcions del conjunt de la instal·lació. 
Els sistemes utilitzats per tal de facilitar la dispersió de la climatització serà mitjançant conductes i les 
màquines que utilitzarem segons la situació en l’edifici son les següents: 

- Planta Baixa 
 
Restaurant 
Analitzant el catàleg i les capacitats de les unitats interiors que ens ofereix la companyia Mitsubishi 
elèctric, utilitzarem de la sèrie PEZ el model PEZ-400YKA, amb dispersió per conductes.  
Necessitat del Restaurant: 34,45KW 
Capacitat de la unitat interior: 38 KW (fred)- 44,8 KW (calor) 
Característiques addicionals adjuntades a l’annexa 7. 
 
Recepció – Accés P1 
Analitzant el catàleg i les capacitats de les unitats interiors que ens ofereix la companyia Mitsubishi 
elèctric, utilitzarem el model PKFY-P100VKM-E, situada a la paret que tenim situada a la recepció.  
Necessitat de la Recepció: 10,60KW 
Capacitat de la unitat interior: 11,20 KW 
Característiques addicionals adjuntades a l’annexa 7. 
 
Sala de Reunions i sala d’Acústica 
Aquestes dos sales les climatitzarem amb una única unitat interior, ja que les dimensions de cadascuna 
son reduïdes i per tal d’aprofitar el sistema i reduir despeses. La maquina utilitzada serà de la sèrie 
PEFY-P-VMA-E, i el model PEFY-P125VMA.  
Necessitats de les dues sales; 
Sala d’Acústica – 4,5 KW 
Sala de Reunions– 7,59 KW 
Total: 12,09KW 
Capacitat de la unitat interior: 14 KW (fred)- 16 KW (calor) 

TAULA 3 Valors maxims de nivells sonors en dBA

Tipus de local Dia Nit

Administratiu i d'oficines 45 -

Docent 45 -

Passadissos, lavabos i cuines 40 35

Zones d'accés comú 50 40

Espais comuns: vestíbuls, passadissos 50 -

Espais de serveis: Lavabos, cuines, safareig 55 -

                  Zona Polivalent
Oficines

Frigories/h  (kcal/h) 13966,81

KW 16,24

Sala d'Exposicions

Frigories/h  (kcal/h) 26965,87

KW 31,36

Sala 1

Frigories/h  (kcal/h) 7639,04

KW 8,88

Sala 2

Frigories/h  (kcal/h) 5458,45

KW 6,35

Sala 3

Frigories/h  (kcal/h) 5312,72

KW 6,18

Sala 4

Frigories/h  (kcal/h) 5012,85

KW 5,83

Sala d'espera

Frigories/h  (kcal/h) 22752,95

KW 26,46

TOTAL: 87.108,69 Frig/h

101,30 kw
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Característiques addicionals adjuntades a l’annexa. 
 
Sala de Castellers  
La maquina utilitzada serà de la sèrie PEZ, i el model PEZ-500YKA.  
Necessitat de la sala de Castellers: 50,18 KW 
Capacitat de la unitat interior: 44- 56 KW(fred)- 54- 63 KW (calor) 
Característiques addicionals adjuntades a l’annexa 7. 
 
 
Sala d’assaig nens 
La maquina utilitzada serà de la sèrie PEFY-P-VMH-E, i el model PEFY-P80VMH-E.  
Necessitat Sala d’assaig nens: 8,91 KW 
Capacitat de la unitat interior: 9 KW(fred)- 10 KW (calor) 
Característiques addicionals adjuntades a l’annexa 7. 
 

- Planta Primera 
 
Sala 1, 2, 3, 4 
Aquestes quatres sales les climatitzarem amb una única unitat interior, ja que les dimensions de 
cadascuna son reduïdes i per tal d’aprofitar el sistema i reduir despeses. La maquina utilitzada serà de 
la sèrie PEFY-P-VMH-E, i el model PEFY-P250VMH-E.  
Necessitats de les dues sales; 
Sala 1– 8,88 KW 
Sala 2– 6,35 KW 
Sala 3 – 6,18 KW 
Sala 4– 5,83 KW 
Total: 27,24 KW 
Capacitat de la unitat interior: 28 KW (fred)- 31,5 KW (calor) 
Característiques addicionals adjuntades a l’annexa 7. 
 
Sala d’Oficines i Sala d’espera 
Aquestes dos sales les climatitzarem amb una única unitat interior, ja que les dimensions de cadascuna 
son reduïdes i per tal d’aprofitar el sistema i reduir despeses. La maquina utilitzada serà de la sèrie PEZ, 
i el model PEZ-400YKA. 
 
Necessitats de les dues sales; 
Sala d’Oficines – 16,24 KW 
Sala d’Espera– 26,46 KW 
Total: 42,70 KW 
Capacitat de la unitat interior: 38-44,8 KW (fred)- 44,8-50 KW (calor) 
Característiques addicionals adjuntades a l’annex 7.  
 
Sala d’Exposicions 
La màquina utilitzada serà la sèrie  PEZ, i el model PEZ-400YKA. 
Necessitat Sala d’Exposicions: 31,36 KW 
Capacitat de la unitat interior: 38 KW- 44,8 KW(fred)- 44,8- 50 KW (calor) 
Característiques addicionals adjuntades a l’annex 7. 

Conducció 

Conductes 
A continuació s'indiquen les condicions de conductes i accessoris per a la instal·lació d'aire condicionat, 
segons l'RCA apartat: IT.IC.15: 
 
Seran de llana de vidre URSA AIR conforme a la norma UNE EN 13162, folrats per cadascuna de les cares 
amb làmina d’alumini pur de 100 micres i per l’altre amb un film d’alumini pur reforçat microperforat. 
Els panells es conformen cairats en les vores. Més informació adjuntada a l’annexa 7. 
 
Es recomana l'adopció de les normes UNE 100.101, UNE 100102 i UNE 100103 (en curs d'elaboració) 
per tot el que fa a dimensions normalitzades, gruixos, tipus, unions, 
reforços i suports. Les unions i suports, estan adjuntades a l’annex.  
 
Estaran formats per materials que no propaguin el foc, ni desprenguin gasos tòxics en cas d'incendi i 
que tinguin la suficient resistència per suportar els esforços deguts al seu pes, al moviment de l'aire, als 
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que poden produir com a conseqüència del seu 
treball. Les superfícies internes seran llises i no contaminaran l'aire que circula per elles. Suportaran, 
sense deformar ni deteriorar fins a 250 º C de temperatura. 
 
No s'obriran buits en els conductes per a l'allotjament de reixetes i difusors, fins que no hagi estat 
realitzada la prova d'estanqueïtat definida en la Instrucció Tècnica IC.21. En cas contrari, 
simultàniament a la construcció dels conductes, es muntaran sobre les obertures taps de xapa, que 
impedeixin la introducció de qualsevol material en els conductes. Aquests taps, degudament segellats 
permetran realitzar la prova d'estanquitat esmentada. Un cop realitzada, s'obriran els buits requerits o 
s’anul·laran els taps esmentats, realitzant a continuació el muntatge de reixetes o difusors. 
 
Comportes  
Les comportes de tipus papallona tindran les seves pales unides rígidament al plançó de manera que no 
vibrin ni originin sorolls. 
L’amplada de la pala d’una comporta, en la dimensió perpendicular el seu eix de gir no serà superior a 
30 cm. Quan el conducte tingui una dimensió major, es col·locaran comportes múltiples accionades 
amb un sol comandament. 
En les comportes múltiples, les fulles adjacents giraran en sentit contrari per evitar que en una 
comporta es formin adreces d’aire privilegiades, diferents de la de l’eix del conducte. 
Les comportes tindran una indicació exterior que permeti conèixer la seva posició oberta o tancada. 
Quan la comporta requereixi un tancament estanc, es disposaran, a les seves vores,  elements elàstics 
necessaris per aconseguir-ho. 
Les comportes per a regulació manual tindran els dispositius necessaris perquè puguin fixar-se en 
qualsevol posició. 
Quan les comportes siguin d’accionament mecànic, els seus eixos giraran sobre coixinets de bronze o 
antifricció.  
 
Corbes 
Les corbes, tindran un radi mínim de curvatura igual a una vegada i mitja la dimensió del conducte en la 
direcció del radi. Quan això no sigui possible, es col·locaran àleps directors. La longitud i forma dels 
àleps seran les adequades perquè la velocitat de l'aire a la corba sigui sensiblement la mateixa en tota 
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                                                      Ventilació

Sup. m² Densitat  1m²/p Aforament l/seg x pers l/seg x m² l/seg x inodor l/seg total m³/h

Restaurant 196,92 1,5 132 10 - - 1.320 4.752

Sala d'Acústica 36,64 5 8 8 - - 64 230,4

Sala de Reunions 42,57 5 9 15 - - 135 486

Sala d'assaig nens 20,13 1,5 14 15 - - 210 756

Sala Castellers 107,39 1,5 72 15 - - 1.080 3.888

Oficines 35,08 10 4 7,5 - - 30 108

Sala d'Exposicions 89,75 1 90 8 - - 720 2.592

Sala 1 75,48 5 15 10 - - 150 540

Sala 2 51,38 5 10 8 - - 80 288

Sala 3 44,5 5 9 8 - - 72 259,2

Sala 4 44,12 5 9 8 - - 72 259,2

Sala d'espera 114,45 2 57 10 - - 570 2.052

Recepció 31,75 2 16 10 - - 160 576

Vestuari 1 26,35 2 13 - 0,3 30 67,9 244

Vestuari 2 27,85 2 14 - 0,3 30 68,36 246

Vestuari Rest. H 12,5 2 6 - 0,3 - 3,75 14

Vestuari Rest. D 7,8 2 4 - 0,3 - 2,34 8

la secció. Com a norma, la seva longitud serà igual, almenys, a dues vegades la distància entre àleps. Els 
àleps estaran fixos i no vibraran al pas de l'aire. 
 
Peces d’unió 
Llevat de casos excepcionals, les peces d'unió entre trams de diferent forma geomètrica tindran les 
cares amb un angle d'inclinació, en relació a l'eix del conducte, no superior a 15°. Aquest angle, en les 
proximitats de reixetes de sortida, no serà superior a 3°. 
 
Reixetes 
La seva construcció serà robusta i les seves peces no han de vibrar ni produiran sorolls al pas de l'aire. 
Les reixetes o difusors per a distribució d'aire en els locals són d'un material inoxidable o protegit 
contra la corrosió.  
 
Renovació interior 
Per a la renovació d'aire s'ha escollit l'aportació que ens demana la norma UNE-100- 
011-91 per una qualitat d'aire acceptable, que ve definida a la taula 2 d'aquesta norma, i que va en 
funció de l'aforament o de la superfície del local, utilitzant el càlcul més elevat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ala zona de vestuaris 1 i 2, es farà la renovació mitjançant l’extracció d’aire forçada que donarà a 
coberta, i aportarem l’aire per la reixa que disposarem a la porta d’entrada. Com els vestuaris del 
Restaurant de Dones sent el caudal és mínim, es farà la renovació gràcies a la reixa que situem a la 
porta d’entrada i a la paret que connecta a la sala d’Homes, renovant aquesta per la finestra. I fent una 
corrent d’aire de recirculació.  
El restaurant tindrà aportació d’aire del carrer, mitjançant l’entrada al retorn de la unitat de 
climatització, fent un tractament i difusió del mateix. L’extracció d’aire la farem per falç pilar cap a 
coberta.  
Les sales d’Acústica, de reunions a planta baixa, i les sales 1, 2, 3 i 4 a primera planta, com tenen un 
nivell baix de ventilació s’opta per tenir una ventilació per reixetes que es disposaran a les portes 
donant al passadís, on tindrà ventilació natural mitjançant les reixes d’entrada de planta baixa i per la 
finestra de primera planta, respectivament. Igual que les sales d’espera que tenim en primera planta, 
que ventilaran per la finestra disposada a la façana Oest i reixetes disposades a la façana sud, per tal 
d’afavorir la recirculació d’aire de totes les sales.   

La sala d’exposicions tindrà ventilació natural per les finestres que tenim situades a la façana. 
La Recepció d’accés a primera planta, ventilarà per la reixa de la porta d’entrada i finestra situada en la 
façana Oest, ja que el caudal es mínim.  
Les sales de Castellers i assaig dels nens, tindran ventilació forçada ja que tenen un gran volum. 
L’aportació d’aire, serà mitjançant la climatització que obtindrà l’aire de l’exterior, i l’extracció serà 
mitjançant falsos pilars que donaran a coberta.  
 
 
4.3.7.7 Instal·lació contra incendis 
 
 
Escomesa  
El subministrament de les BIES (Boques d’incendi equipades) serà realitzat per la Companyia AGBAR 
(Aigües de Barcelona). L’escomesa al nostre edifici serà pel carrer Font i Escola, s'efectuarà de la Xarxa 
general i serà independent de qualsevol altre ús i sense disposar de comptadors ni vàlvules tancades. La 
xarxa de canonades es realitzarà en acer galvanitzat.  
 
 
Mesures contra incendis 
En l’aplicació del CTE-DB-SI. tenint en compte l’activitat a desenvolupar en aquet edifici, i que nomes 
tenim un sector d’incendi al no superar els 2.500 m², les mesures que són obligatòries, són les 
següents: 

- Extintors  
Es disposaran extintors suficients per a que el recorregut real en cada planta des de qualsevol origen de 
evacuació fins al extintor no superi els 15 metres. 
 
Cadascun dels extintors tindrà una eficàcia com a mínim 21A-113B ( A per a focs de matèries sòlides, i B 
per a focs de matèries líquides). Tindrem al costat de cada quadre elèctric un extintor IPF de CO2 
d’eficàcia 89B, per apagar els possibles focs de caràcter elèctric. 
 
L'emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, preferentment sobre 
suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior de l'extintor quedi, com a màxim, 
1,70 metres sobre el terra. 
 

- Boques d’incendi  
 

Segons la taula 1.1, i com superem la superfície construïda de 500 m² i tenim un recinte de pública 
concurrència, les boques d’incendis seran del tipus 25 mm.  
Es realitzarà la instal·lació de tres armaris BIE-25mm, amb el marc metàl·lic i proveït d’un vidre que 
possibiliti la fàcil visió i accessibilitat, així com el trencament del mateix. Disposarà d’un sistema que 
permeti l’obertura per realitzar les operacions de manteniment. L’interior estarà ventilat.  
Les boques d’incendi equipades hauran d’estar situades sobre un suport rígid, de forma que el centre 
quedi com a màxim a una altura de 1,5 m amb relació al terra. 
Situades a prop de les sortides, i amb una distància no superior entre boques de 50 m. En el nostre cas 
em situat una a la planta primera, prop de les escales de sortida i dos a la planta baixa prop de les 
sortides, una al Restaurant i una altra a la zona de Castellers. El voltant de les boques d’incendi hauran 
d’estar lliure d’obstacles permetent l’accés i maniobra, sense dificultat.    
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Segons l'article 7.3 del Reial Decret 1942/93, de 5 de novembre de 1993 en qualsevol de les boques 
d'incendi han de quedar garantides les següents condicions de funcionament. 
La pressió dinàmica en la punta de la llança ha de ser com a mínim de 2kg/cm ² (196kPa) i com a màxim 
de 5 kg / cm ² (490 kPa).  
Aquestes condicions de pressió i cabal s'hauran de mantenir durant una hora en la hipòtesi de 
funcionament simultani de les tres hidràulicament més desfavorables. 
 
 
 

- Instal·lació de detecció i alarma 
 

L’edifici disposa de polsadors d'alarma i alarma acústica i lluminosa en compliment amb la taula 1.1, 
encara que l’ocupació no arriba per poc a les 500 persones, es disposarà  per tal de garantir una major 
seguretat en cas d’incendi. 
Es disposarà de polsadors en cadascuna de les estances i en les vies d'evacuació. La seva situació serà 
prop de les portes de sortida, i en els recorreguts d'evacuació en punts intermedis. Estaran a 1,50 m del 
sòl i estaran connectats a la centraleta d'incendis de l'edifici que estarà situada en planta baixa a la zona 
de comptadors. Els polsadors donaran avís a la centraleta i un cop comprovat es procedirà a fer saltar 
les alarmes acústiques interiors i exteriors situades a tot l'edifici. Aquestes es situaran a una alçada 
mínima de 2.20m del sòl i es distribuiran de manera que cap zona de l'edifici quedi sense avís. 
 

- Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 
 

Els medis de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors, boques d’incendi, polsadors 
manuals d’alarma ) s’hauran de senyalitzar mitjançant senyals definides en la norma UNE 23033-1 on 
les mesures seran:  

a) 210 x 210 mm quan la distància d’observació de la senyal no excedeixi de 10 m; 
b) 420 x 420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 i 20 m; 
c) 594 x 594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 30 m. 

Les senyals hauran de ser visibles, inclús en cas de fallada en el subministrament d’enllumenat normal. 
En el nostre cas seran fotoluminiscents i les característiques d’emissió lluminosa hauran de complir 
amb l’establert a la norma UNE 23035-4:1999. 
 
 
Reacció al Foc 
L’estructura tindrà una resistència al foc segons la taula 3.1, de R90, ja que l’edifici té una altura de 
menys de 15 m.  
Segons la taula 4.1, les classes de reacció al foc dels elements constructius, de sostres i parets en les 
zones ocupades serà de C-s2. d0, i sòl EFL. En els passadissos i escales protegides B-s1. d0 (sostre i 
parets) i CFL-S1 (paviments), i els recintes especials com el cas de la cuina i dels quartos de comptadors 
en planta baixa i quartos de maquines en planta primera, serà de B-s1.d0 i sòl BFL –s1.   
La cuina i el local de maquinàries, segons la taula 2.1, serà una zona de risc especial, de risc baix 
complint amb la resistència al foc , taula 2.2, de l’estructura R90, parets i paviments en contacte amb 
altres zones de l’edifici EI 90 i les portes de comunicació a la resta de l’edifici, EI2 45-C5. 

 
 
 
 

- Cuina 
 

El sistemes d’extracció de fums de les cuines hauran de complir a més les següents condicions 
especials:  

- Les campanes hauran d’estar separades al menys 50 cm de qualsevol material que no sigui A1. 
- Els conductes hauran de ser independents de tota altre extracció o ventilació i exclusius per 

cada cuina. Hauran de disposar de registres per inspecció i neteja en els canvis de direcció amb 
angles majors que 30º i cada 3m com a màxim de tram horitzontal. Els conductes que discorrin 
per l’interior de l’edifici, així com els que discorrin per façana a menys de 1,50 m de distancia de 
zones de la mateixa que no siguin al menys EI 30 o de balcons, terrasses o buits practicables, 
tindran una classificació EI 30.  
No han d’existir comportes tallafoc en l’interior d’aquest tipus de conducte. 

- Els filtres hauran d’estar separats dels focus de calor més de 1,20 m si són tipus graella o de gas, 
i més de 0,50 m si són d’un altre tipus. Hauran de ser fàcilment accessibles i desmuntables per a 
la seva neteja, tenir una inclinació major de 45° i una safata de recollida de grasses que 
condueixi aquestes fins un recipient tancat, amb una capacitat no inferior a 3l.   

- Els ventiladors compliran les especificacions de la norma UNE-EN 12101-3:2002 “Especificacions 
per airejadors extractors de fums i calor mecànics.” i tindran una classificació F400 90. 

 
 

 
- Espais ocults 

 
La compartimentació contra incendis dels espais ocupables haurà de tenir continuïtat en els espais 
ocults, tals com sortides, càmeres, fals sostres, etc.. excepte quan aquests estiguin compartimentat 
respecte dels primers al menys amb la mateixa resistència al foc, podent reduir-se aquesta a la meitat 
en els registres per a manteniment.  
La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d’incendis s’haurà de mantenir en els 
punts que aquests són travessats per elements de les instal·lacions, com cables, canonades, 
conduccions, conductes de ventilació, etc. Per tal que pugui optar-se per una de les següents 
alternatives: 
  

a) Disposar un element que, en cas d’incendi, obturi automàticament la secció de pas i garanteixi 
en aquest punt una resistència al foc al menys igual a la de l’element travessat,  per exemple, 
una comporta tallafocs automàtica EI t (i ↔ o) sent t el temps de resistència al foc requerida a 
l’element de compartimentació travessat, o un dispositiu intumescent d’obturació.  

b) Elements passants que aportin una resistència al menys igual a la de l’element travessat, per 
exemple, conductes de ventilació EI t (i ↔ o) sent t el temps de resistència al foc requerida a 
l’element de compartimentació travessat. 
 

 
- Cobertes 

Amb la finalitat de delimitar el risc de propagació exterior de l’incendi per la coberta, ja sigui per 
ambdós  edificis adjacents, ja sigui per un mateix edifici, es tindrà una resistència al foc REI 60, com a 
mínim, en una franja de 0,50 m d’amplada mesurada des de l’edifici confrontant, així com en una franja 
de 1,00 m d’amplada situat en la trobada amb la coberta de tot element compartimentat d’un sector 
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                                                      Ventilació

Sup. m² Densitat  1m²/p Aforament

Restaurant 196,92 1,5 132

Sala d'Acústica 36,64 5 8

Sala de Reunions 42,57 5 9

Sala d'assaig nens 20,13 1,5 14

Sala Castellers 107,39 1,5 72

Oficines 35,08 10 4

Sala d'Exposicions 89,75 1 90

Sala 1 75,48 5 15

Sala 2 51,38 5 10

Sala 3 44,5 5 9

Sala 4 44,12 5 9

Sala d'espera 114,45 2 57

Recepció 31,75 2 16

Vestuari 1 26,35 2 13

Vestuari 2 27,85 2 14

Vestuari Rest. H 12,5 2 6

Vestuari Rest. D 7,8 2 4

Cuina 43,93 10 5

Ocupació

Planta Baixa 293

Planta Primera 194

                                TOTAL: 487

Planta Primera

Formula P (ocupació) A (amplada en m)

Portes i passos A ≥ P / 200  ≥ 0,80 m 194 0,97

Passadissos A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m 194 0,97

Escales no protegides A ≥ P / 160 (1) 194 1,21

(1) 1,20 m en ús docent, en zones d'escolarització infantil i en centres d'ensenyament primari, així com en zones de

públic d'ús pública concurrència i Comercial.

de incendi o d’un local de risc especial alt. Com alternativa a la condició anterior pot optar-se per 
prolongar la mitjanera o l’element compartidor 0,60 m per damunt del acabat de la coberta.  
 
En la trobada amb la coberta i una façana que pertanyi a sectors d’incendi o amb edificis diferents, 
l’altura h amb la coberta a la que haurà d’estar qualsevol zona de façana amb resistència al foc no 
menor a EI 60 serà la que s’indica a continuació, en funció de la distància a la façana, en projecció 
horitzontal, a la que es trobi qualsevol zona de la coberta amb resistència al foc tampoc arribi a 

l’anomenat valor.  
 
Els materials que ocupin més del 10% del revestiment o 
acabat exterior de les cobertes, inclosa la cara superior dels 
voladís, on la sortint sobrepassi de 1 m, així com lluernaris, 
claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació, ventilació 
o extracció de fum, hauran de pertànyer a la classe de reacció 
al foc BROOF (t1). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Evacuació  
El càlcul de l’ocupació de l’indústria el fem 
mitjançant la taula 3.1 del DB-SI, i els resultat 
segons els m² de cada zona son les següents:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Restaurant s’ha establert uns m² inferiors al total en 
planta, ja que només està designada una part del total 
per l’aforament de taules i clients, la resta serà de pas.  

Al sobrepassar, en planta primera, dels 100 ocupants s’han establert dues sortides d’emergència, una 
que és la d’accés habitual, i l’altra exclusiva per a sortida en cas d’incendi. Aquesta sala s’accedeix des 
de la sala de descans, per un passadís amb portes EI2 60-C5 a l’entrada i a la sortida, que dóna a una 
estructura metàl·lica i aquesta a una escala amb sortida directa al carrer.  
 

- Càlcul amplada de sortides d’evacuació  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
S’han utilitzat en l’ocupació, el total de persones que ocupen la planta primera, per tal de facilitar 
l’evacuació en cas que l’altra escala no estigui accessible. Hem incrementat les dimensions de l’escala 
per tal de fer un accés i evacuació més còmode. Segons la taula 4.2, en sentit ascendent tindríem amb 
un 1,5 m d’amplada, una evacuació de 240 persones, superior a la que tenim en realitat, i en el cas de 
l’escala adequada per evacuació en cas d’incendi amb una amplada de 1,4 m, serà de 224 persones.  

- Senyalització dels mitjans d’evacuació 
S’utilitzarà senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència, definides en la norma UNE 23034:1988, 
d’acord amb els següents criteris:  

a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran una senyal amb el rètol “SORTIDA”. 

b) La senyal amb el rètol “Sortida d’emergència” s’haurà d’utilitzar en tota sortida prevista per a ús 

exclusiu en cas d’emergència. 

c) S’hauran de disposar senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot els 

orígens d’evacuació, des del que no es percep directament la sortida o les senyals indicatives i, 

en particular, enfront a tota sortida d’un recinte amb ocupació superior a 100 persones que 

accedeixi lateralment a un passadís.  

d) En els punts dels recorreguts d’evacuació en els que existeixi alternatives que puguin induir a 

error, també disposaran de senyals abans citades, de forma que quedi clarament indicat 

l’alternativa correcta. Com és el cas de determinats encreuaments o bifurcacions de 

passadissos, així com aquelles escales que, en planta de sortida del edifici, continuen el traçat 

fins plantes més baixes, etc. 

e) En aquells recorreguts, incloent les portes que no siguin sortides i que puguin induir a error en 

l’evacuació, haurà de disposar la senyal amb el rètol “Sense Sortida” en un lloc visible però en 

cap cas damunt de les fulles de les portes. 

f) Les senyals es disposaran de forma coherent amb les assignacions d’ocupants que es pretengui 

fer a cada sortida. 

g) Les mesures de les senyals seran:  

- 210 x 210 mm quan la distància d’observació de la senyal no excedeixi de 10 m; 
- 420 x 420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 i 20 m; 
- 594 x 594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 30 m. 
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4.3.7.8 Instal·lació en front al llamp 
 
Segons el DB - SUA 8, serà necessari la instal·lació d’un 
sistema de protecció enfront al llamp quan la freqüència 
esperada d’impactes Ne sigui superior al risc admissible 
Na.  

- Freqüència esperada 

Ng - Densitat d’impactes sobre el terreny 
Segons la posició en el mapa pren un valor de: 
                5 impactes/any, Km² * 
*com estem en el límit de 4 i 5, agafem el més 
desfavorable 
Ae - Àrea de captura equivalent de l’edifici 
Superfície de captura equivalent de l’edifici aïllat en m², que és la delimitada per una línia traçada a una 
distancia 3H de cada un dels punts del perímetre de l’edifici, sent H l’altura de l’edifici en el punt del 
perímetre considerat. 
                Àrea equivalent Ae=14.413,94 m² 
C1 - Coeficient segons Situació de l’edifici 
-Pròxim a altres edificis o arbres de la mateixa altura o superior, C1 = 0,5 
 
                                                                                                  
Freqüència esperada Ne = 0,03603 

- Risc admissible  

C2 - Coeficient en funció del tipus de construcció 
- Estructura de formigó i una coberta metàl·lica, C2 = 1 

C3 - Coeficient en funció del contingut de l’edifici  
- Altres continguts, C3 = 1 

C4 - Coeficient en funció de l’ús de l’edifici  
- Ús de publica concurrència, sanitari, comercial, docent, C4 = 3 

C5- Coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es desenvolupen 
- Resta d’edificis, C5 = 1 

 
                          Risc admissible Na = 0,00183 

- Resultat  

Freqüència esperada superior que el risc admissible, Ne(0,03603) ˃ Na(0,00183) 
ÉS NECESSÀRIA LA INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE PROTECCIÓ ENFRONT AL LLAMP 

 E = 0,949                0,80 ˂ E ˂ 0,95 Nivell de protecció 3 
 
4.3.7.9 Instal·lació de telecomunicacions 
 

Aquestes especificacions tècniques d’aquest projecte estableixen els requisits mínims que, des d’un 
punt de vista tècnic, han de complir les canalitzacions, recintes i elements complementaris que 
alberguin la infraestructura comuna de telecomunicacions (ITC) per facilitar el seu desplegament, 
manteniment i reparació, contribuint d’aquesta manera a la possibilitat que els usuaris finals accedeixin 
als serveis de telefonia disponible al públic (STDP) i als serveis de telecomunicacions de banda ampla 
prestats per operaris de xarxes de telecomunicacions per cable (TBA), o per operadors de serveis 
d’accés sense fil (SAI) i als serveis de radio difusió i televisió (RTV). 
 
En tots els recintes d’instal·lacions de telecomunicacions existirà una placa de dimensions mínimes de 
200 x 200 mm (amplada x alt), resistent al foc i situada en un lloc visible entre 1.200 i 1.800 mm 
d’altura, on aparegui el número de registre assignat per la Direcció Provincial d’Inspecció de 
Telecomunicacions al projecte tècnic de la instal·lació.  
 
 
Arqueta D’entrada 
 
L’entrada a la nostra edificació, la tindrem pel carrer Sagunt, on tindrem l’arqueta d’entrada de 
400x400x600 mm de formigó armat, ja que el número de PAU és 3. Amb un registre d’enllaç, que anirà 
fins al registre principal ubicat al recinte d’instal·lacions de telecomunicacions (RITI). El manteniment 
del recinte estarà a càrrec dels propietaris de l’edificació, mentre que l’enllaç entre la xarxa de servei i 
l’arqueta serà de l’operador. 
 
L’arqueta haurà de suportar les sobrecàrregues normalitzades en cada cas i l’empenta del terreny. Les 
tapes compliran l’especificat en la Norma UNE-EN 124 (Dispositius de recobriment i de tancament per a 
zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles) per a Classe B 125, amb una càrrega de 
trencament superior a 125 KN. Hauran de tenir un grau de protecció IP 55. Les arquetes d’entrada, a 
més, disposaran de tancament de seguretat i de dos punts per a estesa de cables en parets oposades a 
l’entrada de conductes situat a 150 mm del fons, que suporten una tracció de 5 KN. En la tapa de 
l’arqueta haurà de figurar les sigles ICT. 
 
 
Canalització externa 
 
La canalització externa que va des de l’arqueta d’entrada fins al punt d’entrada general a l’edificació de 
la forma més rectilínia possible, estarà constituïda per 3 tubs de 63 mm de diàmetre exterior, i amb 
utilització 2 TBA +STDP, 1 reserva, en funció de el nombre de PAU que tenim.  
La canalització externa inferior s'embotirà en un prisma de formigó des de l'arqueta fins al punt 
d'entrada a l'edifici 
 
 
RITU 
 
Situat al local de planta baixa estipulat en els plànols, on s’instal·laran els registres principals 
corresponents als diferents operadors de serveis de telefonia disponible al públic i de 
telecomunicacions de banda ampla, i els possibles elements necessaris per al subministrament d’aquets 
serveis. D’aquest recinte surt la canalització principal de la ICT de l’edificació. 
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Les dimensions seran: 2000 x 1000 x 500 mm (altura x ample x profund), amb paviment rígid per 
dissipar les càrregues electrostàtiques, amb desguàs per evitar acumulació d’aigua.  
 
El recinte disposarà de ventilació natural directa mitjançant un conducte vertical a coberta, per realitzar 
la renovació d’aire com a mínim dos vegades per hora.  
Tindrà un nivell d’il·luminació de 300 lux, així com un aparell d’il·luminació  d’emergència. 
Tindrem dues bases d’endoll amb presa a terra i de capacitat mínima de 16 A. Es dotarà amb cables de 
coure amb aïllament de 450/750 V i de 2 x 2,5 + T mm² de secció.  
 
El sistema general de terra de l’edificació ha de tenir un valor de resistència elèctrica no superior a 10Ω 
respecte de la terra llunyana.  
El sistema de posada a terra constarà essencialment d’un anell interior i tancat de coure, en el qual es 
trobarà intercalat, al menys, una barra col·lectora, també de coure i sòlida, dedicada a servir com a 
terminal de terra del recinte. Aquesta terminal serà fàcilment accessible i de dimensions adequades i 
estarà connectada directament al sistema general de terra de l’edificació en un o més punts. A ella es 
connectarà el conductor de protecció i els altres components o equips que han d’estar poats a terra 
regularment.  
Els conductors de l’anell de terra estaran fixats a les parets dels recintes a una altura que permeti la 
seva inspecció visual i la connexió dels equips. L’anell i el cable de connexió de la barra col·lectora al 
terminal general de terra de l’edificació estaran formats per conductors flexibles de coure d’un mínim 
de 25mm² de secció.  
El recinte superior (RITS), no existeix en aquet cas, estarà contingut dintre del RITU. En ell s’allotjaran 
els elements necessaris per adequar les senyals procedents dels sistemes de captació de emissions 
radioelèctriques de TV, per a la distribució per la ITC. 
 
Canalització d’enllaç  
 
La canalització interior estarà formada per canals metàl·lics, amb tapes registrables, situades al falç 
sostre. Els encreuaments amb altres serveis s’han de realitzar preferentment passant les canalitzacions 
de telecomunicacions pel damunt dels altres tipus, amb una separació entre la canalització de 
telecomunicacions i dels altres serveis de, com a mínim, de 100 mm per a traçats paral·lels i de 30 mm 
per a encreuaments, excepte en canalitzacions interior d’usuari, on la distància de 30 mm serà valida en 
tots els casos.  
L’enllaç superior es subjectarà pel mateix procediment i connectarà el registre d’enllaç amb el RITU.  
 
La canalització interior de cada usuari, s’unirà amb els registres de finalització de xarxa i després amb 
els registres de presa. Els canals metàl·lics disposaran com a mínim, de 3 espais independents que 
allotjaran únicament cables per a serveis de telecomunicacions, un per a cables de pars trenats per a 
serveis de TBA, un altre per a cables coaxials per a serveis de TBA i un altre per a serveis de RTV.  
 
 
 
Registre de finalització de xarxa 
 
En aquests registres s'allotgen els punts d'accés d'usuari (PAU) dels diferents serveis, en el que es 
realitzarà la unió entre la xarxa de dispersió i la xarxa interior de cada usuari de la ITC de l’edificació. 

Permet la delimitació de responsabilitats en quant a la generació, localització i reparació d’averies entre 
la propietat d l’edificació, i el usuaris finals del servei.  
 
 
Registre de pas, finalització de pas i presa 
 
Hauran de tindre un grau de protecció IP 33, segons UNE 20324 (Graus de protecció proporcionats pel 
recobriment (Codi IP), i un grau IK. 5, segons UNE EN 501202 (Grau de protecció proporcionat per a 
recobriments de materials elèctrics contra els impactes mecànics externs (codi IK). En tots els casos 
estaran proveïts de tapa de material plàstic.  
 
 
Tubs 
 
Amb caràcter general i independentment  que estiguin ocupats total o parcialment, tots els tubs de la 
ITC estaran dotats amb el corresponent “fil-guia” per facilitar les tasques de manteniment de la 
infraestructura. Aquesta guia serà d’acer galvanitzat de 2 mm de diàmetre o corda de plàstic de 5 mm 
de diàmetre, sobresortirà 200 mm en els extrems de cada tub i haurà de romandre encara que es 
produeixi la primera o següents ocupacions de la canalització.   
En aquet últim cas, els elements no podran ser metàl·lics.  
Els tubs seran conforme a lo establert en la part corresponent de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 
61386 i les característiques mínimes seran les següents:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribució de senyals de televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit. 
 
S’ha instal·lat una antena parabòlica i un convertidor (LNB) a coberta, estipulat als plànols. Per tal de 
rebre senyals del satèl·lit HISPASAT. 
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5. NORMATIVA

 
 

Climatització  

- ITE 02.2.3.1 

- IT.IC.15 

- UNE 100.101, UNE 100102 i UNE 100103 

- UNE-100- 011-91 
 

Electricitat 
- REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ I INSTRUCCIONS 

             TÈCNIQUES 
- COMPLEMENTÀRIES ITC-BT.  
- En 12464-1:2002; per a il·luminació  

 
Aigua 

- Normes UNE esmentades en l'R.E.B.T 
- RBT. REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ 
- Instruccions tècniques complementàries 

 
Incendis 

- CTE-DB-SI 
 
Evacuació 

- CTE-DB-HS5 
 

Telecomunicacions 
- ITC RD 346/2011 de 11 de març 

 
Gas 

- Normes UNE 
- B.O.E. nº 49 del 26 de febrer de 1976 

 
Plaques solars  

- Decret d’Ecoeficiència 
- Decret d’Ecoeficiència 

 
Seguretat enfront al llamp 

- DB - SUA 8 
 

 

 

 

 

6. ANNEXES

 
 

Annex 1 

Coberta 

 

 
 
 
 

http://www.proyecto-ict.com/wp-content/uploads/2011/04/RD-346-2011-de-11-de-marzo.pdf
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Annex 2 
 
Finestres 
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Annex 3 
 
Dialux – Il·luminació 
 
Informes 
 

- Accés Planta 1 
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- Restaurant 
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- Cuina 
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- Vestuaris  Restaurant  
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- Bany Planta Baixa 
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- Bany Minusvàlids Planta Baixa 
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- Sala d’Acústica  
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- Sala Reunions 
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- Vestuari H Castellers 
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- Vestuari M Castellers 
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- Assaig nens 
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- Assaig Castellers 
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- Sala 1 
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- Sala 2 
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- Sala 3,4 
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- Oficina i Secretaria 
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- Sala d’Exposicions 
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- Bany Planta 1 
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- Bany Minusvàlids Planta 1 
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Annex 4 

 

Escalfadors 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 5 
 

Plaques solars 
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Annex 7 

 

Climatització 

Annex CÀLCULS 
- Sala d’Acústica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Sala de Castellers  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Frigories/h

32 35 38 41 43 

36,64 m² 6 8 13 19 25 476 

137,40m³ 687,00 

S o E  m² 115 120 135 150 165 

SO               m² 210 220 230 240 260 

O               m² 285 300 315 330 345 

NO o SE               m² 155 165 175 190 205 

              m² 30 40 55 70 85 

      m² 30 36 45 50 57 

 m² 17 25 37 45 55 

46,46m² 8 11 17 21 25 789,82 

              m² 6 8 13 19 25 

Sense aïl lament               m² 22 27 35 40 45 

50mm (2") o més 

d'aïl lament
36,64 m² 8 8 11 11 14 403 

              m² 46 53 59 66 72 

8 960 

Incandescents i  equips 648 w 557 

Fluorescents w

3.872,82 

9- Persones 120 

10- Llums i equips 

elèctrics en ús

0,86 

1,0625 

Càrrega de refrigeració total Frigories/h

6- Totes les parets exteriors no incloses en el punt 5

7- Envans (totes les parets interiors adjacents a 

espais sense condicionar)

8- Teulada o 

sostre (només 

un)

Sostre amb espais sense 

condicionar a sobre

Sostre

Teulada sense aïl lament

1- Sòl

2- Volum de l'habitació 5 

3- Finestres exposades 

al sol (la més 

desfavorable, major 

resultat)

4- Totets les finestres no incloses en el punt 3

5- Paret exposada al sol (paret util itzada en el punt 

3)

Punt Quantitat

Factor Quantitat

x

Factor
Graus de disseny exterior

Zona nord   Zona sud Centre Frigories/h

32 35 38 41 43 

120 m² 6 8 13 19 25 1.560 

1.246,75m³ 6.233,75 

S o E 63 m² 115 120 135 150 165 8.505 

SO               m² 210 220 230 240 260 

O               m² 285 300 315 330 345 

NO o SE               m² 155 165 175 190 205 

              m² 30 40 55 70 85 

              m² 30 36 45 50 57 

250,15 m² 17 25 37 45 55 9.255,55 

138,27m² 8 11 17 21 25 
2.350,59 

              m² 6 8 13 19 25 

Sense aïl lament               m² 22 27 35 40 45 

50mm (2") o més 

d'aïl lament
120 m² 8 8 11 11 14 1.320 

              m² 46 53 59 66 72 

72 8.640 

Incandescents i  equips 6.150 w 5.289 

Fluorescents w

43.153,89 

9- Persones 120 

10- Llums i equips 

elèctrics en ús

0,86 

1,0625 

Càrrega de refrigeració total Frigories/h

6- Totes les parets exteriors no incloses en el punt 5

7- Envans (totes les parets interiors adjacents a 

espais sense condicionar)

8- Teulada o 

sostre (només 

un)

Sostre amb espais sense 

condicionar a sobre

Sostre

Teulada sense aïl lament

1- Sòl

2- Volum de l'habitació 5 

3- Finestres exposades 

al sol (la més 

desfavorable, major 

resultat)

4- Totets les finestres no incloses en el punt 3

5- Paret exposada al sol (paret util itzada en el punt 

3)

Punt Quantitat

Factor Quantitat

x

Factor
Graus de disseny exterior

Zona nord   Zona sud
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- Sala d’assaig nens  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Sala d’Oficines  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Frigories/h

32 35 38 41 43 

20,13 m² 6 8 13 19 25 262 

181,17m³ 905,85 

S o E  m² 115 120 135 150 165 

SO               m² 210 220 230 240 260 

O               m² 285 300 315 330 345 

NO o SE               m² 155 165 175 190 205 

              m² 30 40 55 70 85 

      m² 30 36 45 50 57 

 m² 17 25 37 45 55 

83,97m² 8 11 17 21 25 1.427,49 

              m² 6 8 13 19 25 

Sense aïl lament               m² 22 27 35 40 45 

50mm (2") o més 

d'aïl lament
20,13 m² 8 8 11 11 14 221 

              m² 46 53 59 66 72 

14 1.680 

Incandescents i  equips 3.684 w 3.168 

Fluorescents w

7.664,34 

9- Persones 120 

10- Llums i equips 

elèctrics en ús

0,86 

1,0625 

Càrrega de refrigeració total Frigories/h

6- Totes les parets exteriors no incloses en el punt 5

7- Envans (totes les parets interiors adjacents a 

espais sense condicionar)

8- Teulada o 

sostre (només 

un)

Sostre amb espais sense 

condicionar a sobre

Sostre

Teulada sense aïl lament

1- Sòl

2- Volum de l'habitació 5 

3- Finestres exposades 

al sol (la més 

desfavorable, major 

resultat)

4- Totets les finestres no incloses en el punt 3

5- Paret exposada al sol (paret util itzada en el punt 

3)

Punt Quantitat

Factor Quantitat

x

Factor
Graus de disseny exterior

Zona nord   Zona sud Centre Frigories/h

32 35 38 41 43 

32,26m² 6 8 13 19 25 419,38 

159,37m³ 796,85 

S o E 61,95  m² 115 120 135 150 165 8.363,25 

SO               m² 210 220 230 240 260 

O 3,03 m² 285 300 315 330 345 954,45 

NO o SE   m² 155 165 175 190 205 

  m² 30 40 55 70 85 

7,56 m² 30 36 45 50 57 340,20

4,99 m²
17 25 37 45 55 184,63 

26,18 m²
8 11 17 21 25 

445,06

              m²
6 8 13 19 25 

Sense aïl lament               m²
22 27 35 40 45 

50mm (2") o més 

d'aïl lament
32,26m² 8 8 11 11 14 354,86 

              m²
46 53 59 66 72 

5 600 

Incandescents i  equips 1.000 w 860 

Fluorescents 610 w 648,13 

13.966,81 

9- Persones 120 

10- Llums i equips 

elèctrics en ús

0,86 

1,0625 

Càrrega de refrigeració total Frigories/h

6- Totes les parets exteriors no incloses en el punt 5

7- Envans (totes les parets interiors adjacents a 

espais sense condicionar)

8- Teulada o 

sostre (només 

un)

Sostre amb espais sense 

condicionar a sobre

Sostre

Teulada sense aïl lament

1- Sòl

2- Volum de l'habitació 5 

3- Finestres exposades 

al sol (la més 

desfavorable, major 

resultat)

4- Totets les finestres no incloses en el punt 3

5- Paret exposada al sol (paret util itzada en el punt 

3)

Punt Quantitat

Factor Quantitat

x

Factor
Graus de disseny exterior

Zona nord   Zona sud
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- Sala de Restaurant 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Sala de Reunions 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Frigories/h

32 35 38 41 43 

217,49 m² 6 8 13 19 25 2.827 

815,59m³ 4.077,95 

S o E 48,49 m² 115 120 135 150 165 6.546 

SO               m² 210 220 230 240 260 

O               m² 285 300 315 330 345 

NO o SE               m² 155 165 175 190 205 

              m² 30 40 55 70 85 

     2,20 m² 30 36 45 50 57 99 

16,84 m² 17 25 37 45 55 623,08 

124,61m² 8 11 17 21 25 
2.118,37 

              m² 6 8 13 19 25 

Sense aïl lament               m² 22 27 35 40 45 

50mm (2") o més 

d'aïl lament
217,49 m² 8 8 11 11 14 2.392 

              m² 46 53 59 66 72 

53 6.360 

Incandescents i  equips 5.330 w 4.584 

Fluorescents w

29.627,40 

9- Persones 120 

10- Llums i equips 

elèctrics en ús

0,86 

1,0625 

Càrrega de refrigeració total Frigories/h

6- Totes les parets exteriors no incloses en el punt 5

7- Envans (totes les parets interiors adjacents a 

espais sense condicionar)

8- Teulada o 

sostre (només 

un)

Sostre amb espais sense 

condicionar a sobre

Sostre

Teulada sense aïl lament

1- Sòl

2- Volum de l'habitació 5 

3- Finestres exposades 

al sol (la més 

desfavorable, major 

resultat)

4- Totets les finestres no incloses en el punt 3

5- Paret exposada al sol (paret util itzada en el punt 

3)

Punt Quantitat

Factor Quantitat

x

Factor
Graus de disseny exterior

Zona nord   Zona sud Centre Frigories/h

32 35 38 41 43 

42,57 m² 6 8 13 19 25 553 

159,64m³ 798,19 

S o E 16,01 m² 115 120 135 150 165 2.162 

SO               m² 210 220 230 240 260 

O               m² 285 300 315 330 345 

NO o SE               m² 155 165 175 190 205 

              m² 30 40 55 70 85 

              m² 30 36 45 50 57 

20,93 m² 17 25 37 45 55 
355,73 

 m² 8 11 17 21 25 

              m² 6 8 13 19 25 

Sense aïl lament               m² 22 27 35 40 45 

50mm (2") o més 

d'aïl lament
42,57m² 8 8 11 11 14 468 

              m² 46 53 59 66 72 

9 1.080 

Incandescents i  equips 1.292 w 1.111 

Fluorescents w

6.528,41 

9- Persones 120 

10- Llums i equips 

elèctrics en ús

0,86 

1,0625 

Càrrega de refrigeració total Frigories/h

6- Totes les parets exteriors no incloses en el punt 5

7- Envans (totes les parets interiors adjacents a 

espais sense condicionar)

8- Teulada o 

sostre (només 

un)

Sostre amb espais sense 

condicionar a sobre

Sostre

Teulada sense aïl lament

1- Sòl

2- Volum de l'habitació 5 

3- Finestres exposades 

al sol (la més 

desfavorable, major 

resultat)

4- Totets les finestres no incloses en el punt 3

5- Paret exposada al sol (paret util itzada en el punt 

3)

Punt Quantitat

Factor Quantitat

x

Factor
Graus de disseny exterior

Zona nord   Zona sud



Rehabilitació de la fàbrica del barri de La Raval de Badalona per canvi d’ús a centre cultural 

 

75 

 
 

- Recepció – Accés P1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Sala 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Frigories/h

32 35 38 41 43 

31,75 m² 6 8 13 19 25 412,75 

119,06 m³ 595,30 

S o E 18,96 m² 115 120 135 150 165 2.559,60 

SO 6,05 m² 210 220 230 240 260 1.391,50 

O               m² 285 300 315 330 345 

NO o SE               m² 155 165 175 190 205 

              m² 30 40 55 70 85 

     0,92 m² 30 36 45 50 57 41,40 

16,03 m² 17 25 37 45 55 603,10 

19,88 m² 8 11 17 21 25 
337,96 

              m² 6 8 13 19 25 

Sense aïl lament               m² 22 27 35 40 45 

50mm (2") o més 

d'aïl lament
31,75 m² 8 8 11 11 14 349 

              m² 46 53 59 66 72 

15 1.800 

Incandescents i  equips 1.197 w 1.029,42 

Fluorescents w

9.120,03 

9- Persones 120 

10- Llums i equips 

elèctrics en ús

0,86 

1,0625 

Càrrega de refrigeració total Frigories/h

6- Totes les parets exteriors no incloses en el punt 5

7- Envans (totes les parets interiors adjacents a 

espais sense condicionar)

8- Teulada o 

sostre (només 

un)

Sostre amb espais sense 

condicionar a sobre

Sostre

Teulada sense aïl lament

1- Sòl

2- Volum de l'habitació 5 

3- Finestres exposades 

al sol (la més 

desfavorable, major 

resultat)

4- Totets les finestres no incloses en el punt 3

5- Paret exposada al sol (paret util itzada en el punt 

3)

Punt Quantitat

Factor Quantitat

x

Factor
Graus de disseny exterior

Zona nord   Zona sud Centre Frigories/h

32 35 38 41 43 

66,64m² 6 8 13 19 25 866.32

329,20m³ 1.646,00 

S o E   m² 115 120 135 150 165 

SO               m² 210 220 230 240 260 

O  m² 285 300 315 330 345 

NO o SE   m² 155 165 175 190 205 

  m² 30 40 55 70 85 

  m² 30 36 45 50 57 

23,81m²
17 25 37 45 55 880,97 

92,87 m²
8 11 17 21 25 

              m²
6 8 13 19 25 

Sense aïl lament               m²
22 27 35 40 45 

50mm (2") o més 

d'aïl lament
29,70m² 8 8 11 11 14 1.022 

              m² 46 53 59 66 72 

13 1.560 

Incandescents i  equips 200 w 172 

Fluorescents 1.404 w 1.491,75 

7.639,04 

9- Persones 120 

10- Llums i equips 

elèctrics en ús

0,86 

1,0625 

Càrrega de refrigeració total Frigories/h

6- Totes les parets exteriors no incloses en el punt 5

7- Envans (totes les parets interiors adjacents a 

espais sense condicionar)

8- Teulada o 

sostre (només 

un)

Sostre amb espais sense 

condicionar a sobre

Sostre

Teulada sense aïl lament

1- Sòl

2- Volum de l'habitació 5 

3- Finestres exposades 

al sol (la més 

desfavorable, major 

resultat)

4- Totets les finestres no incloses en el punt 3

5- Paret exposada al sol (paret util itzada en el punt 

3)

Punt Quantitat

Factor Quantitat

x

Factor
Graus de disseny exterior

Zona nord   Zona sud
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- Sala 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Sala 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Frigories/h

32 35 38 41 43 

51,38m² 6 8 13 19 25 668 

233,27m³ 1.166,33 

S o E   m² 115 120 135 150 165 

SO               m² 210 220 230 240 260 

O  m² 285 300 315 330 345 

NO o SE   m² 155 165 175 190 205 

  m² 30 40 55 70 85 

  m² 30 36 45 50 57 

21,39 m²
17 25 37 45 55 791,43 

 m²
8 11 17 21 25 

              m²
6 8 13 19 25 

Sense aïl lament               m²
22 27 35 40 45 

50mm (2") o més 

d'aïl lament
51,38m² 8 8 11 11 14 565 

              m² 46 53 59 66 72 

10 1.200 

Incandescents i  equips 200 w 172 

Fluorescents 843 w 895,69 

5.458,45 

9- Persones 120 

10- Llums i equips 

elèctrics en ús

0,86 

1,0625 

Càrrega de refrigeració total Frigories/h

6- Totes les parets exteriors no incloses en el punt 5

7- Envans (totes les parets interiors adjacents a 

espais sense condicionar)

8- Teulada o 

sostre (només 

un)

Sostre amb espais sense 

condicionar a sobre

Sostre

Teulada sense aïl lament

1- Sòl

2- Volum de l'habitació 5 

3- Finestres exposades 

al sol (la més 

desfavorable, major 

resultat)

4- Totets les finestres no incloses en el punt 3

5- Paret exposada al sol (paret util itzada en el punt 

3)

Punt Quantitat

Factor Quantitat

x

Factor
Graus de disseny exterior

Zona nord   Zona sud Centre Frigories/h

32 35 38 41 43 

29,70m² 6 8 13 19 25 386 

146,72m³ 733,60 

S o E   m² 115 120 135 150 165 

SO               m² 210 220 230 240 260 

O  m² 285 300 315 330 345 

NO o SE   m² 155 165 175 190 205 

  m² 30 40 55 70 85 

  m² 30 36 45 50 57 

21,39 m²
17 25 37 45 55 791,43 

 m²
8 11 17 21 25 

              m²
6 8 13 19 25 

Sense aïl lament               m²
22 27 35 40 45 

50mm (2") o més 

d'aïl lament
29,70m² 8 8 11 11 14 327 

              m² 46 53 59 66 72 

10 1.200 

Incandescents i  equips 1800 w 979 

Fluorescents 843 w 895,69 

5.312,72 

9- Persones 120 

10- Llums i equips 

elèctrics en ús

0,86 

1,0625 

Càrrega de refrigeració total Frigories/h

6- Totes les parets exteriors no incloses en el punt 5

7- Envans (totes les parets interiors adjacents a 

espais sense condicionar)

8- Teulada o 

sostre (només 

un)

Sostre amb espais sense 

condicionar a sobre

Sostre

Teulada sense aïl lament

1- Sòl

2- Volum de l'habitació 5 

3- Finestres exposades 

al sol (la més 

desfavorable, major 

resultat)

4- Totets les finestres no incloses en el punt 3

5- Paret exposada al sol (paret util itzada en el punt 

3)

Punt Quantitat

Factor Quantitat

x

Factor
Graus de disseny exterior

Zona nord   Zona sud
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- Sala 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Sala d’espera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Frigories/h

32 35 38 41 43 

29,70m² 6 8 13 19 25 386 

146,72m³ 733,60 

S o E   m² 115 120 135 150 165 

SO               m² 210 220 230 240 260 

O  m² 285 300 315 330 345 

NO o SE   m² 155 165 175 190 205 

  m² 30 40 55 70 85 

  m² 30 36 45 50 57 

21,39 m²
17 25 37 45 55 791,43 

29,89 m²
8 11 17 21 25 

508,13

              m²
6 8 13 19 25 

Sense aïl lament               m²
22 27 35 40 45 

50mm (2") o més 

d'aïl lament
29,70m² 8 8 11 11 14 327 

              m² 46 53 59 66 72 

10 1.200 

Incandescents i  equips 200 w 172 

Fluorescents 843 w 894,63 

5.012,85 

9- Persones 120 

10- Llums i equips 

elèctrics en ús

0,86 

1,0625 

Càrrega de refrigeració total Frigories/h

6- Totes les parets exteriors no incloses en el punt 5

7- Envans (totes les parets interiors adjacents a 

espais sense condicionar)

8- Teulada o 

sostre (només 

un)

Sostre amb espais sense 

condicionar a sobre

Sostre

Teulada sense aïl lament

1- Sòl

2- Volum de l'habitació 5 

3- Finestres exposades 

al sol (la més 

desfavorable, major 

resultat)

4- Totets les finestres no incloses en el punt 3

5- Paret exposada al sol (paret util itzada en el punt 

3)

Punt Quantitat

Factor Quantitat

x

Factor
Graus de disseny exterior

Zona nord   Zona sud Centre Frigories/h

32 35 38 41 43 

120,76 m² 6 8 13 19 25 1.570 

562,57 m³ 2.812,85 

S o E 39,96 m² 115 120 135 150 165 5.395 

SO               m² 210 220 230 240 260 

O  6,64 m² 285 300 315 330 345 2.092 

NO o SE  m² 155 165 175 190 205 

  m² 30 40 55 70 85 

6,18 m² 30 36 45 50 57 278,10

19,39 m²
17 25 37 45 55 717,43 

70,21 m²
8 11 17 21 25 

1193,57

              m²
6 8 13 19 25 

Sense aïl lament               m²
22 27 35 40 45 

50mm (2") o més 

d'aïl lament
120,76 m² 8 8 11 11 14 1.328 

              m²
46 53 59 66 72 

57 6.840 

Incandescents i  equips 612 w 526 

Fluorescents w

22.752,95 

9- Persones 120 

10- Llums i equips 

elèctrics en ús

0,86 

1,0625 

Càrrega de refrigeració total Frigories/h

6- Totes les parets exteriors no incloses en el punt 5

7- Envans (totes les parets interiors adjacents a 

espais sense condicionar)

8- Teulada o 

sostre (només 

un)

Sostre amb espais sense 

condicionar a sobre

Sostre

Teulada sense aïl lament

1- Sòl

2- Volum de l'habitació 5 

3- Finestres exposades 

al sol (la més 

desfavorable, major 

resultat)

4- Totets les finestres no incloses en el punt 3

5- Paret exposada al sol (paret util itzada en el punt 

3)

Punt Quantitat

Factor Quantitat

x

Factor
Graus de disseny exterior

Zona nord   Zona sud
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- Sala d’Exposicions 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Annex 
Unitat exterior 

- Planta Baixa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

Centre Frigories/h

32 35 38 41 43 

89,75m² 6 8 13 19 25 1.167 

328,49m³ 1.642,45 

S o E   m² 115 120 135 150 165 

SO               m² 210 220 230 240 260 

O 24,95 m² 285 300 315 330 345 7.859 

NO o SE   m² 155 165 175 190 205 

 5,51 m² 30 40 55 70 85 303 

26,43 m² 30 36 45 50 57 1189,35

6,00 m²
17 25 37 45 55 222,00 

73,71 m²
8 11 17 21 25 

1253,07

              m²
6 8 13 19 25 

Sense aïl lament               m²
22 27 35 40 45 

50mm (2") o més 

d'aïl lament
89,75m² 8 8 11 11 14 987 

              m²
46 53 59 66 72 

90 10.800 

Incandescents i  equips 1.794 w 1.543 

Fluorescents w

26.965,87 

9- Persones 120 

10- Llums i equips 

elèctrics en ús

0,86 

1,0625 

Càrrega de refrigeració total Frigories/h

6- Totes les parets exteriors no incloses en el punt 5

7- Envans (totes les parets interiors adjacents a 

espais sense condicionar)

8- Teulada o 

sostre (només 

un)

Sostre amb espais sense 

condicionar a sobre

Sostre

Teulada sense aïl lament

1- Sòl

2- Volum de l'habitació 5 

3- Finestres exposades 

al sol (la més 

desfavorable, major 

resultat)

4- Totets les finestres no incloses en el punt 3

5- Paret exposada al sol (paret util itzada en el punt 

3)

Punt Quantitat

Factor Quantitat

x

Factor
Graus de disseny exterior

Zona nord   Zona sud
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- Planta Primera 
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Unitat interior 
- Planta Baixa 

Restaurant i sala Castellers 
- Planta primera  

(Sala d’Oficines; Sala d’espera) i Sala d’Exposicions 

 
 

 
 
 
 
 
 
Sala de Reunions i sala d’Acústica 
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Sala d’assaig nens 

Sala d’assaig nens 
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- Recepció – Accés P1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- Planta Primera 
 
Sala 1, 2, 3, 4 
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Conductes 
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Annex 8 
 

Plànols del projecte 

 

 

Nº DE PLÀNOL DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL 
1 PLÀNOL DE SITUACIÓ 

2 PLÀNOL PLANTA BAIXA EDIFICI EXISTENT 

3 PLÀNOL PLANTA PRIMERA EDIFICI EXISTENT 

4 PLÀNOL PLANTA COBERTA EDIFICI EXISTENT 

5 ALÇAT FAÇANA EST EDIFICI EXISTENT 

6 ALÇAT FAÇANA OEST, SUD I NORD EDIFICI EXISTENT 

7 SECCIÓ A-A' I B-B' DE L'EDIFICI EXISTENT 

8 PLÀNOL PLANTA BAIXA NOVA DISTRIBUCIÓ I DETALLS 

9 PLÀNOL PLANTA PRIMERA NOVA DISTRIBUCIÓ I DETALLS 

10 PLÀNOL PLANTA COBERTA NOVA DISTRIBUCIÓ 

11 ACABAT FAÇANES OEST, EST I NORD 

12 ACABAT FAÇANA SUD I DETALLS CONSTRUCTIUS 

13 SECCIONS A-A' I B-B' DE LA NOVA DISTRIBUCIÓ 

14 DISRTRIBUCIÓ ELECTRICITAT PLANTA BAIXA  

15 DISTRIBUCIÓ ELECTRICITAT PLANTA PRIMERA 

16 DISTRIBUCIÓ AIGUA-PLAQUES SOLARS 

17 DISRTRIBUCIÓ EVACUACIÓ PLANTA BAIXA  

18 DISTRIBUCIÓ EVACUACIÓ PLANTA PRIMERA 

19 DISTRIBUCIÓ EVACUACIÓ PLANTA COBERTA  

20 DISTRIBUCIÓ GAS  

21 DISTRIBUCIÓ CLIMATITZACIÓ PLANTA BAIXA 

22 DISTRIBUCIÓ CLIMATITZACIÓ PLANTA 1 I COBERTA 

23 DISTRIBUCIÓ INCENDIS PLANTA BAIXA 

24 DISTRIBUCIÓ INCENDIS PLANTA PRIMERA 

25 DISTRIBUCIÓ TELECOMUNICACIONS PLANTA BAIXA 

26 DISTRIBUCIÓ TELECOMUNICACIONS PLANTA 1 I COBERTA 
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7. CONCLUSIONS

 

 
 

La temàtica del projecte va ser una elecció difícil ja que hi havia molts àmbits que em cridaven l’atenció. 
Gràcies a una recerca d’informació més selectiva, vaig inclinar-me cap a l’àmbit de la rehabilitació. 
Després d’escollir l’àmbit del projecte vaig començar amb la recerca de l’edifici més adequat per a les 
expectatives que m’havia creat. Vaig iniciar aquest anàlisi juntament amb la comparació de les 
característiques de cada edifici i, així, vaig escollir la indústria de Calçats Jaume Serra ja que aportava un 
caràcter cultural, històric i constructiu.  
 
 
A caràcter personal, el projecte m’ha ajudat a evolucionar com a persona i com a tècnic. Durant la 
carrera ens han ensenyat conceptes teòrics però en pocs moments els hem pogut aplicar; i és gràcies a 
aquest projecte on he pogut utilitzat tots aquests coneixements.   Durant l’execució d’aquest, m’he 
trobat amb alguns entrebancs. Un exemple és el cas de la dificultat de la recerca històrica i constructiva 
d’informació d’un edifici tan antic. Un altre punt decisiu d’aquest projecte ha sigut el pla urbanístic de 
la zona, que no li donava tanta importància fins que va arribar a les meves mans aquest projecte 
d’urbanisme. Aquests factors negatius, en canvi, m’han fet superar-me a mi mateix, ja que, posant-li 
ganes i esforç vaig poder solucionar-los. 
 
 
En aquest projecte s’han volgut desenvolupar dos aspectes principals; obtenir un espai adequat per als 
Castellers de Badalona i tenir un edifici el més eficient possible. Aquests punts, en l’actualitat, sempre 
han d’anar junts; el concepte de l’edifici ha d’anar lligat al concepte d’eficiència energètica ja que és 
complementen amb una mateixa finalitat: la convivència amb la societat i amb el medi que ens envolta. 
 
 
D’aquesta odissea m’emporto una petita experiència, que haurà d’anar creixent ara que s’acaba l’època 
d’estudi i comença una nova etapa amb la inserció en el món professional, demostrant els 
coneixements apresos durant aquests anys.   
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http://www.castellersdebadalona.cat/
http://www.upccommons.upc.edu/
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- Jennifer Agüera Turrillo, per ser tan atenta.  
- Als Castellers de Badalona, que m’han donat la possibilitat de poder executar aquest projecte. 
- A Urbanisme de Badalona, per la gran professionalitat que han tingut, i l’estimable ajuda en 

l’àmbit de recerca i documentació. 
- A l’arxiu Municipal de Badalona, en concret a Javi, per la seva entrega i ajuda en la recerca 

històrica de l’edifici.  
- Al meu Tutor, Jordi Pascual Mo, per animar-me i mostrar-me el camí durant l’execució de tot el 

projecte.  
- A tothom que m’ha suportat durant aquest període , i m’ha donat ànims. 
- A la família, que m’ha recolzat durant tota la carrera, i m’han donat la possibilitat de formar-me, 

i ser millor persona.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. CONTINGUT DEL CD

 
 
 

- PROJECTE FINAL DE GRAU  
- PLÀNOLS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


