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1. RESUM 

 

 

Disposant d’un local de planta baixa a la ciutat de Balaguer, es realitza un estudi previ per determinar 

les necessitats de la zona i l’entorn que el caracteritza. 

 

Aquest estudi conclou la necessitat de crear un espai de caràcter lúdico-esportiu de caràcter privat, 

per poder satisfer la elevada demanda que no poden assumir els dos centres existents de la ciutat. 

Els centres existents no disposen de zona d’aigües-spa, ni de zones habilitades pel desenvolupament 

d’activitats lliures i esports concrets com són les sales polivalents. Per aquest motiu el projecte  

s’adequa perfectament a les necessitats resultants de l’estudi realitzat inicialment, englobant-les 

totes en un centre de caràcter multifuncional, on els usuaris podran satisfer les seves demandes 

podent desenvolupar òptimament les activitats físiques i/o mentals. 

 

Per tant, es pretén dotar el local amb una zona Spa, sala de musculació, sala d’spinning, sales 

polivalents (aeròbic, ioga, pilates, entre altres), intentant aconseguir mitjançant els materials 

utilitzats, les formes, les disposicions i els colors, que cada espai respongui a la seva necessitat i 

generi el millor ambient per a desenvolupar-hi les activitats per les que han estat pensats. 
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1. DADES GENERALS  

 

1.1. OBJECTE  

  

Projecte d’adequació d’un local de planta baixa com a instal·lació esportiva/gimnàs-spa de caràcter 

privat, situat al c/ Dr. Fleming cantonada c/ Tarragona de Balaguer, Lleida. 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

 

Degut a les necessitats resultants de l’estudi de mercat previ i davant la inexistència d’un centre 

d’aquestes característiques, es planteja l’adequació d’un espai multifuncional per diversos usos que 

satisfà les necessitats de la zona. 

 

 

1.3.  EMPLAÇAMENT 

 

SOLAR.- Es tracta d'una parcel·la situada en el xamfrà entre els carrers Doctor Fleming i carrer 

Tarragona. Presenta un desnivell entre els dos extrems de la parcel·la de 60 cm.  

La façana del carrer Doctor Flemig té una longitud 26’38 m i la del carrer Tarragona té una longitud 

de 31,10 m. 

 

SUPERFÍCIE.- La superfície total de la parcel·la és de 1.374, 30 m2. 

 

 

1.4.  DADES URBANÍSTIQUES 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA.- A continuació s’adjunta la fitxa a on s’especifiquen les normes 

subsidiàries del planejament de Balaguer;  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPUS D'ORDENACIÓ

PARÀMETRES URBANÍSTICS

PLANEJAMENT

TIPUS D'ORDENACIÓ OPCIONAL (2)

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA

       

-

SEGONS NORMATIVA SEGONS PROJECTE

           

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SOL URBÀ -

-

 

     

ALINIACIÓ DE FAÇANA ALINIACIÓ DE VIAL ALINIACIÓ DE VIAL
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1.5. ESTAT ACTUAL 

 

La parcel·la es troba situada en xamfrà entre els carrers Doctor Fleming i carrer Tarragona de la 

població de Balaguer. La construcció de l’edifici es va finalitzar l’any 2008. 

Es tracta d’un edifici plurifamiliar en xamfrà, amb una orientació de la façana principal cap al sud-

oest i, al nord-est la façana secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

ALÇADA MÀXIMA REGULADORA C/DOCTOR FLEMING PB+ 5PP = 19,00m

  

SERVEIS URBANÍSTICS AIGUA, LLUM I CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ AIGUA, LLUM I CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ

   

PROFUNDITAT EDIFICABLE 18,00m 18,00

ALTURA ENTRE RASANT I VORAVIA MINIM 4m 4m

      

C/TARRAGONA  PB+ 3PP = 13,00m

VOLS EN SUPERF. DE FAÇANA 1/10 AMPLADA VIAL AMB UN MAX. DE 1.25m C/DOCTOR FLEMING (14.50m AMPLADA) 1.25m
C/TARRAGONA (10.00m AMPLADA)-1.00m VOLADIU

-

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS

   

   

       

SEGONS NORMATIVA SEGONS PROJECTE

           

   

 

     

      

     

               
   

Emplaçament de la parcel·la 

  



Projecte : Projecte d’adequació de local en planta baixa com a instal·lació esportiva de caràcter privat  
c/ Dr. Fleming cantonada c/ Tarragona, Balaguer (Lleida) 

 
Alumnes:  GERARD TORRES 

PERE TORRE 
 

 

L’accés principal a l’edifici i al local de planta baixa es realitza per la façana principal, coincidint 

amb el xamfrà. Davant d’aquest accés s’hi ubica una plaça per vianants, resultant una amplada 

considerable i afavorint la visió de l’interior del local cap a l’exterior, i viceversa. 

L’edifici es desenvolupa diferents plantes, resultant una planta semisoterrani, una planta baixa i 5 

plantes pis sobrerasant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’estructura horitzontal de l’edifici es composa per uns forjats unidireccionals amb biguetes 

formigonades “in situ”, i sustentats per una estructura vertical a base de pilars de formigó armat. 

La coberta de l’edifici plurifamiliar és inclinada i amb un acabat de teula ceràmica. El cobert del pati 

interior es conforma mitjan\ant plaques de fibrociment. 

 
Les parets de façana són d’obra vista que es combinen amb unes baranes de vidre amb suports 

d’acer inoxidable de les diferents terrasses que es disposen a la zona del xamfrà, i les de planxes 

d’alumini que composen la façana secundària. Els tancaments del local de planta baixa són 

ceràmics amb acabat arrebossat per la cara exterior. 

Les parets divisòries interiors de planta baixa són de totxo ceràmic, amb un acabat enguixat sense 

pintar. No disposa de paviment d’acabat, ja durant la seva construcció no tenia assignat cap ús 

concert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del xamfrà 
de l’edifici 

Vistes de l’estat actual de la planta baixa 
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2. MEMÒRIA  

 

2.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 
La superfície d’intervenció és d’aproximadament 1.000 m2, afectant a la planta baixa i a la 

semisoterrani. 

El projecte pretén habilitar el local existent dotant-lo d’una una zona SPA, piscina, sala de 

musculació, sala d’spinning, sala multi funcional (aeròbic, ioga, pilates...), entre altres.  

Les diferents zones es distribuiran mitjançant la creació de diferents espais, cadascú d’ells  amb 

una forma determinada per tal d’adequar la zona segons les necessitats especifiques de cada 

activitat, i creant l’ambient òptim pel qual has estat destinats. 

 

- La planta semisoterrani situada a la cota –1.60 i amb una alçada lliure de 2,30. 

L’accés a aquesta planta es fa a través de una rampa situada a la mitgera del carrer Tarragona, amb 

una pendent entre el 20 i 4%. 

Aquesta planta disposa accés de vianants annex a la zona de rampes. 

 

-La planta baixa es situa a la cota 0.00 (cota carrer) i disposa d’una alçada lliure de 4,20 m, 

exceptuant la zona del pati interior que es troba a la cota +1’00 m, zona que tindrà una aportació 

molt important en el nostre projecte degut a la ubicació de la zona d’aigües. 

E NTRADA  CE NTRE

E NTRADA 
CENTRE-BAR

   

  

 

  

 

 

          

    

ZONA H  O2

ZONA CIRCULACIÓ CENTRE

SALES MULTIFUNCIONALS

ZONA MUSCULACIÓ VESTIDORS PRINCI

CAFETERIA-GIM

ADMINISTRACIÓ

ENTRADA CENTRE-

 

Distribució d’espais 
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2.1.2. QUADRE DE SUPERFÍCIES 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIE PLANTA BAIXA ESTAT ACTUAL 

  SUP. ÚTIL SUP. IL.LUM VOLUM 
LOCAL 1 198,12 m2 22 m2 871,73 m3 
LOCAL 2 203,77 m2 19,60 m2 896,59 m3 
LOCAL 3 282,68 m2 44 m2 1243,79 m3 
LOCAL 4 45,18 m2 7,6 m2 198,79 m3 
LOCAL 5 315,22 m2  m2 1386,97 m3 
VESTÍBUL 22,98 m2 4,1 m2 101,11 m3 
VESTÍBUL 2 27,70 m2 4,1 m2 121,88 m3 
VESTÍBUL 3 31,35 m2 4,1 m2 137,94 m3 
ESPAI CIRCULACIONS 95,60 m2 1 m2 420,64 m3 
SUPERFÍCIE ÚTIL PB 1.222,60 m2   5.379,44 m3 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PB 1.374,30 m2     
 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIE PLANTA BAIXA ESTAT REFORMAT 
  SUP. ÚTIL SUP. IL.LUM 
RECEPCIÓ 67,76 m2 28,05 m2 
DESPATX 8,62 m2 1,32 m2 
ARXIU 4,76 m2    
VESTIDOR FEMENÍ-1 39,21 m2 V.forçada  
BANY-f1 4,25 m2 V.forçada  
WC-f1 2,09 m2 V.forçada  
VESTIDOR MASCULÍ-1 25,88 m2 V.forçada  
BANY-m1 4,28 m2 V.forçada  
WC-m1 2,11 m2 V.forçada  
CAFETERIA 78,96 m2 34,62 m2 
SALA POLIVALENT-2 38,08 m2 10 m2 
SALA POLIVALENT-3 42,97 m2 12,37 m2 
ZONA PRINCIPAL 234,31 m2 19,3 m2 
SALA SPINNING 56,80 m2 16,55 m2 
SALA POLIVALENT-1 63,05 m2 V.forçada  
VESTIDOR SPA FEMENÍ 32,73 m2 V.forçada  
SAUNA-1 5,65 m2   
BANY SPA-f 4,28 m2 V.forçada  
VESTIDOR SPA MASCULÍ 28,08 m2 V.forçada  
SAUNA-2 6,38 m2   
BANY SPA-m 4,28 m2 V.forçada  
BANY-3 4,50 m2 V.forçada  
ZONA H2O 226,15 m2 17,9 m2 
SUPERFÍCIE ÚTIL ACTUACIÓ 985,18 m2 140,11 m2 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA ACTUACIÓ 1.107,42 m2     
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2.2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

El projecte es realitzarà segons les Normes: DB SE-AE "Accions a les edificacions", DB SE-F "Murs 

resistents d'obra de fàbrica", EHE "Sobre estructures de formigó armat". 

- A continuació s’exposen els capítols més rellevants de la intervenció; 

 

2.2.1. MOVIMENTS DE TERRES 

 

El projecte contempla l’actuació consistent en el tall de la solera existent per executar la nova 

fonamentació de la piscina, a base d’una sabata correguda que sustentarà el mur perimetral de la 

mateixa. Per tant hi haurà una petita actuació en quant al moviment de terres per tal d’efectuar la 

nova fonamentació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Bàsicament els treballs d’enderroc es situen a la zona d’aigües, a on es preveu l’execució de la nova 

piscina coberta. 

L’actuació més rellevant és la modificació de la fonamentació existent de la zona, on es preveu 

executar la nova piscina. Aquesta actuació consistirà en l’enderroc necessari de la solera actual per 

executar la nova fonamentació, a base de sabates corregudes i murs perimetrals de formigó armat.  

 

En quant a la coberta de fibrociment existent del pati, es desmuntaran les planxes existents deixant 

l’estructura de encavallades prefabricades de formigó armat per executar posteriorment el nou 

sistema de coberta (consultar capítol 2.3.4.). Alguna de les corretges prefabricades de formigó  

Projecció de l’ocupació de la piscina a planta soterrani 
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armat existents es sotmetrà a algun canvi per tal de poder dur a terme la subestructura dels 

lluernaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tota la runa generada dels enderrocs es transportarà a l’abocador més pròxim per gestionar els 

residus convenientment i segons normativa, ja sigui mitjançant sacs (1 m3) o contenidors de runa 

(2-5 m3). 

 

 

2.2.3. FONAMENTS I ESTRUCTURA 

 

L’estructura de la nova piscina de la zona d’aigües es realitzarà mitjançant sabates corregudes i 

murs de formigó armat per tot el seu perímetre. El formigó serà del tipus hidrofugat R-25N/mm2 i 

l’armat es realitzarà mitjançant acer B-500-S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És important executar correctament la connexió de la nova fonamentació amb la existent 

mitjançant la col·locació d’anclatges col·locats amb resines epoxi. 

 

 

 

Vistes de l’estat actual de la planta baixa i semisoterrani 
 

Projecció de l’ocupació de la piscina a planta soterrani 
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Sobre les noves sabates corregudes es col·locarà un emmacat de graves (10 cm) per rebre la 

solera (15 cm). A sobre s’hi col·locarà un rebliment de sorra i un emmacat de graves (20 cm). Una 

vegada col·locat l’armat es projectarà el formigó gunitat d’una resistència de 25 N/mm2 (15 cm a la 

base i 12 cm a les parets). 

 

A continuació s’adjunta un detall de la nova fonamentació i el recolzament de la piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Consultar plànols referents a la planta semisoterrani. 
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2.2.4. COBERTES 

 

La coberta de la zona d’aigües es realitzarà mitjançant panells sandwich amb aïllament interior, 

col·locat sobre les corretges existents de formigó pretensat. Aquests panells estaran compostos per 

dues planxes grecades d’acer galvanitzat lacades, i a l’interior incorporaran l’aïllament especificat 

segons documentació gràfica de projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest nou sistema de coberta incorpora una sèrie de lluernaris col·locats enfrontats i en paral·lel, 

que permetran ventilar la zona quan sigui necessari (ventilació creuada) i alhora aportaran una 

il·luminació natural en tota la superfície de la zona d’aigües. 

 

 

2.2.5. PARETS DIVISÒRIES I AÏLLAMENTS 

 

 Les distribucions interiors consistiran en obres de fàbrica amb peces ceràmiques, de gruixos 

variables compresos entre 7, 10 i 15 cm. 

 

Aquestes parets interiors aniran revestides per a millorar el seu comportament tèrmic, acústic i 

davant del foc. Estaran compostes per una manta de fibres de poliester (40 mm) i densitat 15 Kg/m3, 

tipus Acustifiber F40 de la marca comercial Acústica Integral, o similar. Per la cara exterior un doble 

aplacat de cartró-guix (15+15 mm) tipus Knauf Silent Space Saver SSC2/08. 

 

 

 

 

 

 

 

Detall de la proposta de la nova coberta (zona d’aigües) 
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Fitxa tècnica de l’aïllament a base de fibres de poliester 
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 Sistema de col·locació del trasdossat de planxes de cartró-guix 
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Fitxa tècnica de les planxes de cartró-guix 
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Una vegada realitzat el segellat de les juntes es deixarà preparat per reble una capa de pintura 

segelladora, i els acabats previstos segons usos; pintura, aplacat fusta o enrajolat ceràmic. 

 

 

2.2.6. CELS RASOS 

 

Es preveuen col·locar tres tipus de cel ras segons l’ús de sala. Tots compliran les característiques 

tèrmiques i acústiques que exigeix la normativa. 

A les zones comuns, sales polivalents, sala d’spinning i zona bar, es col·locarà un cel ras de plaques 

de llana mineral fonoabsorbents tipus Acustec N19 AI-TC23 de la marca comercial Acústica Integral, o 

similar. Aquest cel ras es muntarà subjectat del forjat mitjançant suports elàstics ST.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica del sistema d’aïllament acústic del forjat 
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Fitxa tècnica del cel ras fonoabsorbent de llana mineral 
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Als lavabos i vestuaris de tota la superfície d’intervenció es col·locarà un cel ras de plaques de llana 

mineral fonoabsorbents tipus Acustec N19-WR AI-TC23 de la marca comercial Acústica Integral, o 

similar. Té les mateixes característiques que l’anterior, i a més a més és resistent a la humitat. 

  

 

A la zona d’aigües es col·locarà un cel ras de plaques de fibres de vidre tipus Acustikell W de la marca 

comercial Acústica Integral, o similar. Es tracta d’uns pannells acústics que degut a la porositat del 

material i la forma de la panxa, afavoreixen en el coeficient d’absorció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica del cel ras de fibra de vidre de la zona d’aigües 
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Característiques i aplicacions del cel ras de fibra de vidre de la zona d’aigües 
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2.2.7. PAVIMENTS 

 

Donada la intensa circulació que s’ha previst segons l’ús al qual es destina, la zona de circulació del 

centre, sala d’spinning i zona de musculació, s’executarà in situ un paviment sintètic a base de 

resines de poliuretà tipus CONIPUR HG, o similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A les zones de sauna i tota la zona d’aigua, es col·locarà sobre rastrells un paviment de lames de 

fusta de Teka (15 cm), degudament tractada per la humitat. 

Els parterres de la zona d’aigua estaran reblerts amb pedres de riu de color blanc (Ø30~50mm). 

 

 

A la zona de vestuaris i lavabos es col·locarà un paviment continuo de formigó, a base de pols de 

quars de color gris. 

 

 

A la zona bar, el paviment serà de peces ceràmiques de gres (50x50 cm). 

 

 

A les sales polivalents es col·locarà un parquet sintètic d’alta resistència, de la casa comercial Flint o 

similar, sobre una làmina absorbent.  

 

 

 

 

 

 

 

Aquest paviment es col·loca sobre una base prefabricada de 

gruix variable (3-10 mm). Està compost per una imprimació de 

subbase mitjançant resines de poliuretà, una capa de base 

granular de cautxú, un segellador de porus, i dues capes de 

poliuretà en estat pur (1+1mm). Finalment la última capa és 

antilliscant i antireflectant, composada per una pintura a base 

de poliuretà, amb una elevada resistència al desgast i abrasió.  
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 Fitxa tècnica del parquet sintètic d’alta resistència 
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2.2.8. REVESTIMENTS 

 

- Pintures 

Tots els paraments de cartró-guix es pintaran mitjançant una capa de pintura segelladora, i dues 

mans de pintura plàstica acrovinílica d’acabat amb colors fred o càlids segons la zona, intentant jugar 

amb les sensacions cromàtiques. 

 

Tots els elements que s'hagin de protegir de l'oxidació se’ls hi aplicarà un tractament previ 

d'antioxidant i dues mans d’esmalt sintètic d’acabat. 

 

- Fusta 

Les zones de sauna es revestiran amb unes lames de fusta tractades per resistir les condicions a les 

que estarà exposada.  

 

- Rajola ceràmica 

Als paraments verticals dels banys s’hi realitzarà un enrajolat a junt de peces ceràmiques (40x20 

cm). Tanmateix a l’interior dels cubs de la zona d’aigües s’hi durà a terme un revestiment tipus 

“gresite”. 

 

 

2.2.9. FUSTERIA  

 

- Fusteria de fusta 

Es col·locaran portes de fusta lacades de les dimensions especificades en projecte. S'inclouran 

premarcs, tapajunts i panys. 

 

- Fusteria d’alumini 

Tota la fusteria exterior i els tancaments de vidre interiors, seran amb fusteria d’alumini de les 

dimensions especificades en projecte. S'inclouran premarcs, tapajunts i panys. Els vidres seran de 

seguretat i amb bon comportament acústic 8+12+(5+5) mm, per aïllar els espais davant activitats 

simultànies i sorolloses. 
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2.3. MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS 

 

2.3.1. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

 

Tota la instal·lació es realitzarà segons la Norma bàsica per a instal·lació i subministrament d'aigua i 

normes de la companyia subministradora, així com el Codi Tècnic de l’Edificació i tota aquella 

normativa que estigui vigent en el moment de l’execució. 

 

- Escomesa. El ramal es de polietilè o PVC de pressió i va enterrada al terra de la planta baixa. En cas 

de pressió excessiva s'haurà de col·locar una clau reductora, i si fos insuficient es col·locarà un grup 

de pressió adequat. 

 

- Xarxa de Subministrament. Tota la xarxa de subministrament està realitzada amb tubs de polietilè 

inclosos colzes i connexions, per al subministrament d’aigua freda i calenta sanitària. 

S’instal·larà aigua freda i calenta als banys i vestuaris. Tots els locals humits aniran proveïts de claus 

de pas. La instal·lació estarà connectada a la xarxa general de proveïment. 

  

- Aigua calenta. El subministrament d'aigua calenta es realitzarà des dels col·lectors situats a la 

coberta de la zona d’aigües i a través de bes-cambiadors que subministraran la temperatura, tant a 

ACS, com a climatització de piscina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demanda de referència d’aigua calenta sanitària segons ús  
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- Accessoris. Les aixetes dels lavabos i equips de dutxa tindran un cabal inferior o igual a 12l/min i 

superior o igual a 9l/min a 1 bar,  i etiqueta ecològica tipus I. 

 

Les cisternes dels wàters tindran mecanismes de doble descàrrega i descàrrega interrompuda. 

El consum de les dutxes de 20 litres d’aigua calenta barrejada a 38ºC per usuari amb un cabal de 0,2 

l/s. 

S’instal·larà fonts d’aigua potable per tal que els usuaris en puguin beure durant la pràctica esportiva. 

 

Producció d’aigua calenta sanitària amb energia solar: 

Es col·locaran plaques solars a la coberta de la zona d’aigua, de manera que hi hagi un 

subministrament correcte de tots els serveis (compliment Normativa Ecoeficiència). 

 

 

2.3.2. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

 

La xarxa de sanejament de aigües residuals i pluvial aniran separades fins l’arqueta fora de propietat 

o limita més proper. 

 

Es desaigües seran de P.V.C., encolat amb diàmetre de 32 i 40 mm en rentamans i de diàmetre 110 

mm en inodors i baixants, els col·lectors seran segons les Normes Tecnològiques de l'Edificació. 

 

Arquetes i pous de registre de fàbrica de maó o prefabricades. 

 

 

2.3.3. INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

 

La instal·lació es realitzarà segons el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió.  

 

El grau d'electrificació del local serà de tipus bàsic 5,750 Kw, en compliment de la normativa de la 

companyia subministradora. 

 

Comptadors, muntants i instal·lacions comunitàries subjectes a les normes que indiqui al respecte la 

companyia subministradora. 

Totes les zones del local tindran punts de llum, preses de llum i interruptors. 

 

L’enllumenat de l’espai esportiu amb un nivell i uniformitat adequades a l’ús al qual es destini. S’ 

instal·larà projectors equipats amb làmpares de vapor de mercuri amb halogenurs metàl·lics i 

flourescents de color corregit, que assoleixin com a mínim un nivell d’il·luminació horitzontal mitjà de 

200 lux amb una uniformitat mitjana no menor a 0,5. 
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L’enllumenat mitjà de vestidors, serveis i dutxes no ha de ser inferior a 150 lux. Al vestíbul i 

passadissos, 100 lux, amb una uniformitat del 0,5. 

 

 

2.3.4. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

 

L'evacuació de fums i gasos es realitzarà amb tubs individuals d'alumini corrugat o P.V.C. 

A la coberta quedaran rematats amb un caixó d'obra acabat amb un barret de xapa metàl·lica amb 

els seus anclatges. 

La renovació d’aire serà mitjançant dos circuits paral·lels, un d’aspiració i l’altre d’impulsió d’aire. Als 

vestidors es realitzarà mitjançant l’extracció forçada a les dutxes i als serveis de 12 volums/hora, 

d’acord amb les fitxes tècniques d’equipaments esportius del Consell Català de l’Esport. 

  

La temperatura de l’espai esportiu no ha de ser inferior a 14ºC. La temperatura dels espais 

complementaris de vestidor dutxes i serveis no ha de ser inferior a 20ºC. 

La humitat relativa no ha de ser inferior al 40%, ni superar el 70%. 

 

La velocitat d’impulsió de l’aire no ha de ser inferior a 0,25 m/s, per sota de 2m d’altura des del 

paviment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de renovació forçada d’aire interior, d’acord amb CTE 
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Fitxa tècnica pel dimensionat del sistema de renovació forçada d’aire interior, d’acord amb CTE 
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La climatització i ventilació de l’espai general serà Hoval–Air Injector, ja que ens assegura una 

qualitat excel·lent de l’aire ambient. Introdueix l’aire fresc per mitjà d’un difusor de dalt cap a baix de 

manera uniforme i constant. Pot arribar fins a 11,2 kW de potència frigorífica per cada kW d’energia 

elèctrica. Amb això, sobrepassa de lluny els valors convencionals de sistemes de refrigeració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona d’ocupació es ventila sense corrents d’aire, una temperatura i qualitat d’aire que regna en tot 

l’espai tractat. Els ocupants del local es senten dins d’un estat de confort absolut, ja que l’ambient 

s’adapta a les condicions de treball del local en qüestió. 

Aquest sistema redueix l’estratificació de les temperatures del local, minimitzant les pèrdues 

calorífiques per la coberta. Degut a una eficient ventilació, circula i tracta el caudal d’aire menor, per 

tot això, obtenim un estalvi de consum d’energia elèctrica i una reducció de les necessitats 

calorífiques per l’aire nou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de la qualitat de l’aire interior (IT 1.1.4.2- segons RITE 2007)  

Categories de la qualitat de l’aire interior en funció de l’ús dels locals 
 (IT 1.1.4.2- segons RITE 2007)  

  



Projecte : Projecte d’adequació de local en planta baixa com a instal·lació esportiva de caràcter privat  
c/ Dr. Fleming cantonada c/ Tarragona, Balaguer (Lleida) 

 
Alumnes:  GERARD TORRES 

PERE TORRE 
 

 

 

  

 

L’aparell treballa amb un sistema adiabàtic indirecte. Utilitza l’aire extern per refrigerar i aconseguir 

que l’aire ambient no s’auto-humidifiqui, per tot això es descarta la contaminació de la ventilació. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

S’aprofita l’energia  de l’aire extret, en funció del tipus d’aplicació, sigui en modalitat d’aire mesclat, o 

sigui per recuperació d’energia. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El concepte del sistema de climatització Hoval, preserva el medi ambient, gràcies a l’ús racional de 

l’energia disponible. L’ús d’energies baixes amb emissions i l’ocupació de calderes de condensació 

contribueixen a mantenir una correcta fusió amb el medi ambient. 

 

 

Caudal mínim de l’aire exterior (IT 1.1.4.2 - segons RITE 2007)  

Classes de filtració de l’aire mínim de ventilació (IT 1.1.4.2 - segons RITE 2007)  
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Circuit interior del sistema de climatització Hoval-Air Injector 
 

Sistema de climatització Hoval-Air Injector 
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2.3.5. INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

 

El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants del 

edifici dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i procediments del 

Document Bàsic DB-SI,  per a totes les exigències bàsiques: 

 

SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior. 

SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu exterior. 

SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats per que els ocupants 

puguin abandonar l’edifici. 

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instal·lacions adients per a 

possibilitar la detecció, el control i l’extensió del incendi. 

SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció 

SI 6 Resistència estructural al incendi, per garantir la resistència al foc de l’estructura durant el temps 

necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors. 

 

En especial, tingut en compte el Real Decret  RD-314/2006, del 17 de Març, pel qual s’aprova el 

Codi Tècnic de l’Edificació, que engloba els edificis dins l’àmbit de pública concurrència.  

 

 

2.3.6. PLATAFORMA ELEVADORA 

 

Per assolir el desnivell d’1m en què es troba la zona d’aigües, s’hi podrà accedir a través d’una rampa 

o d’una plataforma elevadora model LP1 de la casa comercial Thyssenkrupp o similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Projecte : Projecte d’adequació de local en planta baixa com a instal·lació esportiva de caràcter privat  
c/ Dr. Fleming cantonada c/ Tarragona, Balaguer (Lleida) 

 
Alumnes:  GERARD TORRES 

PERE TORRE 
 

 

 

 

3. NORMATIVA 

 
 
                                   
DB-SE 3.1 

Exigencias básicas de seguridad estructural 

  
DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
SI 1 Propagación interior 
SI 2 Propagación exterior 
SI 3 Evacuación 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5 Intervención de bomberos 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
  
DB-SU 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización 
SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 

SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 

  
DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad 
HS1 Protección frente a la humedad 
HS2 Eliminación de residuos 
HS3 Calidad del aire interior 
HS4 Suministro de agua 
HS5 Evacuación de aguas residuales 
  
DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido 
  
DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía 
HE1 Limitación de demanda energética 
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

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

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

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

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

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

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

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
Requisits bàsics de qualitat 

 
REQUISIT BÀSIC D’ACCESSIBILITAT 

 

 
 

Accessibilitat 

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

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

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

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Ley de integración social de los minusválidos 

Ley 13/82 BOE 30/04/82 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 

Telecomunicacions 

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

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

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

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
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REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

 

Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

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

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

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

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

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

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

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

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

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

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

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

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

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

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

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

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

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

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

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Protecció enfront del soroll 

CTE DB HR  Protecció enfront del soroll 
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Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

SE AE Accions en l’edificació 

SE C Fonaments  

SE A  Acer 

SE M Fusta 

SE F Fàbrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

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

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

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

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

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

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 
 
 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Materials i elements de construcció 

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques 
de hormigón en las obras de construcción 

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

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

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

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

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

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las 
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obras de  construcción 

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción 

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
 
 

Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

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

Instal·lacions de parallamps 

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

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions d’electricitat 

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

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

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

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

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

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

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

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 
d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

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

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

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

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

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
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Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

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

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

Instal·lacions d’il·luminació 

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

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

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

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

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

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

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

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

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

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

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

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

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

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

Regulación de los contadores de agua fría 

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

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de telecomunicacions 
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 

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

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

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

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.                        
 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de 
telefonia bàsica). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instal·lacions tèrmiques 

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

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) 

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

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  

(DOCE 04.01.2003) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 
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Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica 
el RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 
conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

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

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

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

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

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

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

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 

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

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

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

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

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

Control de qualitat en l'edificació 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
 
 
Residus d’obra i enderrocs 

Residus 

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

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

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

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

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
 

Tal i com regula El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 

redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", en el projecte s'han observat les 

normes vigents aplicables sobre construcció. 
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4.  JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DE NORMATIVES 

 

- NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORRESISTENT NCSE/02. 

- Balaguer. LLeida, ab/g  0,04. 

- Classificació: Construcció de normal importància. 

- Aceleració sísmica de càlcul: 

- ac = p.ab.     periode vida= 100 anys  p = 1,3. 

- ac = 1,3 ab = 1,3 X 0,04 = 0,052   0,06 g 

Per la qual cosa i donat que l'estructura és de formigó no és necessari considerar els efectes sísmics. 

El tipus de terreny es compacte dens (marges compactes) per sota la fonamentació.  

TIPUS I, Coeficient C = 1. 

 

 

- COMPLIMENT DE LA CTE DB SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

El projecte s'adapta a l'esmentada Normativa en els paràmetres més significatius que son els 

següents: 

 Tipologia :  Local d’una sola planta destinat a centre esportiu. 

 Sectors d'incendis : 

   El local es considera un sector d’incendi: les sortides i els passos compleixen la Normativa. 

Els carrers disposen d’amplada suficient per a l’accés de vehicles d’extinció d’incendis. 

 Als plànols queden reflexades les mides i característiques dels elements per el compliment de 

la normativa actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CTE DB SI: Seguretat en cas d’incendi 
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CTE DB SI: Seguretat en cas d’incendi 
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- NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT.  

 

El projecte de l’edifici garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació, la 

seva accessibilitat, amb el compliment de la normativa vigent.  

Segons l’article 28.1 del Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 

l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codi d’accessibilitat de Catalunya  
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Codi d’accessibilitat de Catalunya  
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- COMPLIMENT DEL DECRET 201/94. ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA 

CONSTRUCCIÓ. 

 

En aquest projecte es contemplen treballs d’enderroc corresponents a la zona d’aigües. Per una 

banda, el tall de part del forjat i posterior execució de la piscina, i la retirada de la coberta de la 

planta semisoterrani. 

 

Per dur a terme una correcta gestió de residus, es sol·licitaran els permisos municipals necessaris per 

la col·locació de contenidors, ocupació de voreres, tancaments provisionals i mitjans auxiliars que es 

requereixin per a la realització dels treballs anteriorment esmentats . 
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5.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

El Pla de Seguretat i Salut establirà durant la construcció d’aquesta obra, les previsions respecte a 

la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de 

reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de salut i 

benestar dels treballadors. 

 

Servirà per donar les directrius bàsiques a l’empresa constructora, per a dur a terme les seves 

obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 

sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Real Decret 1627/1997 del 24 d’octubre. 

 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 

cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 

que es realitzi. 

 

A més s’haurà de tenir en compte les possibles repercussions a les edificacions veïnes i vials 

propers, i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, ...). 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a 

l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos 

particulars de diferents  treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant 

tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 

 

Mitjans i Maquinària 

 

- Atropellaments, col·lisions, topades, atrapades i falses maniobres de la maquinària amb altres 

vehicles. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...). 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d´obra (sitges, grues,...). 

- Riscos derivats del funcionament de grues. 

- Caiguda de càrrega transportada. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes,...). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 
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- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 

Treballs previs 

 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...). 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Volcada d’apilaments de materials. 

- Riscos derivats d´emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques,...) 

 

Treballs amb ferro 

 

- Talls i ferides a les mans o als peus per l’utilització de rodons d’acer. 

- Escalfaments durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 

- Escalfament durant les operacions de muntatge d’armadures. 

- Entrebancs i torçades al caminar sobre les armadures. 

- Esforços excessius. 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Caigudes de persones des de punts alts i/o des d´elements provisionals d´accés (escales, 

plataformes,...). 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega penjada. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Fallides d´encofrats. 

- Volcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l´emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques,...). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Desprendiment i/o esllavissament de terres. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

 

Treballs de manipulació del formigó i el morter 

 

- Caigudes des de punts alts i/o des d´elements provisionals d´accés (escales, plataformes,...). 
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- Caigudes de persones al mateix nivell, cops i ensopegades. 

- Caiguda de persones al buit. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Enfonsament d’encofrats. 

- Trepitjar objectes punxeguts. 

- Trepitjades sobre superfícies de trànsit. 

- Caigudes derivades de treballs sobre sòls humits o mullats. 

- Contactes amb el formigó (dermatitis per ciment). 

- Errades d’apuntalament. 

- Desplaçaments de terres. 

- Els derivats de l’execució del treball sota circumstàncies metereològiques adverses. 

- Atrapaments. 

- Vibracions per l’ús de les agulles vibrants. 

- Volcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l´emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques,...). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Desprendiment i/o esllavissament de terres. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

 

 

Ram de Paleta 

 

- Caigudes de persones des de punts alts i/o des d´elements provisionals d´accés (escales, 

plataformes,...).  

- Caigudes al buit. 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Generació en excés de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes i esforços excessius. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Volcada de piles de materials. 
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- Riscos derivats de l´emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques,...). 

- Dermatitits per contacte amb el ciment. 

- Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsossos (tallant maons, per exemple). 

- Els derivats de l’utilització de medis auxiliars (escales, bastides, etc.) 

- Electrocutacions. 

 

Coberta i impermeabilitzacions 

 

- Caigudes des de punts alts i/o des d´elements provisionals d´accés (escales, plataformes,...). 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...). 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre-esforços per postures incorrectes i esforços excessius. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Talls i punxades. 

- Volcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l´emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques,...). 

- Cossos extranys als ulls. 

- Els derivats dels treballs realitzats en atmòsferes nocives. 

- Contacte amb substàncies corrossives. 

- Els derivats de la ruptura de les mànegues dels compressors. 

- Contactes amb l’energía elèctrica. 

 

 

Revestiments i acabats 

 

- Caigudes des de punts alts i/o des d´elements provisionals d´accés (escales, plataformes,...). 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes i esforços excessius. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Contacte amb materials agressius. 
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- Talls i punxades. 

- Volcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l´emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques,...). 

- Cossos extranys als ulls. 

- Dermatitis de contacte amb el ciment o altres aglomerants. 

- Contactes amb l’energia elèctrica. 

 

Instal.lacions 

 

- Caigudes des de punts alts i/o des d´elements provisionals d´accés (escales, plataformes,...). 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Talls i punxades. 

- Contactes elèctrics directes ó indirectes. 

- Caigudes de pals i antenes. 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

- Els derivats de caigudes de tensió a l’instal·lació per sobrecàrrega (abús o càlcul incorrecte de 

l’instal·lació). 

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció elèctrics. 

- Mal comportament de les preses de terra (incorrecta instal·lació, piques que anul·len els 

sistemes de protecció del quadre general). 

 

 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials. 

 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d´alçada, per 

les particulars característiques de l´activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l´entorn 

del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l´exposició a agents químics o biològics suposi un risc d´especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per les quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d´alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d´ofegament per immersió. 

- Obres d´excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 
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- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

Mesures preventives 

 

Com a criteri general, primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 

s´hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball. D´altra banda els medis de protecció hauran d´estar homologats segons la normativa 

vigent. 

 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents tasques. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l´interior de l´obra 

com en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l´entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Els elements de les instal·lacions han d´estar amb les seves proteccions aïllants. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d´obra, 

- Sistema de rec que impedeixi l´emissió de pols en gran quantitat. 

- Comprovació de solucions d´execució a l´estat real dels elements (subsòl,...). 

- Comprovacions d´apuntalaments, condicions estrebats i pantalles de protecció de rases. 

- Utilització de paviments antilliscants en maquinària. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de mallat en forats horitzontals. 

- Protecció de forats per evitar la caiguda d´objectes (xarxes, lones...). 

- Ús d´escales de mà, plataformes de treballs i bastides. 

 

 

Mesures de Protecció Individual 

 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat. 
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- A totes les zones elevades on hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d´ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 

serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament  sorollosos. 

- Utilització de davantals. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d´intoxicació per més 

d´un operari. Utilització d´equips de subministrament d´aire. 

 

Mesures de Protecció a tercers 

 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l´obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 

s´ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d´impedir que 

persones alienes a l´obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles, tant a l´interior de l´obra com en relació amb 

els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

- Comprovació de sol·lucions d´ execució a l´estat real dels elements (subsòl i edificacions 

veïnes). 

- Protecció de forats per evitar la caiguda d´objectes (xarxes, lones...). 
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6.  CONTROL DE QUALITAT 

 

CONTROL DE QUALITAT D375/88. 

Es realitzarà control de qualitat segons decret 375/1988 de 1 de Desembre (D.O.G. 28-12-1988) 

sobre control de qualitat de l'edificació. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

1.  AIGUA PER PASTAR 

2.  ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 

3.  CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 

4.  ADDITIUS PER A FORMIGÓ 

5.  ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE  

6.  FORMIGÓ FET A L’OBRA 

7.  FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

8.  RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 

9.  ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 

10. SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 

11. MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 

12. MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 

13. MATERIALS UTILITZAT COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 

desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 

desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 

setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 

22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 

 

EL técnic autor del possible projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 

condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de 

l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i 

en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en 

conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, 

variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs 

complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats per la propietat, el 

constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 

L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 

prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà 

de donar coneixement a la propietat. 

 

En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 

controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 

econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec de la propietat. 

 

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries 

en funció del contingut del projecte. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 

laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a 

satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament. 

 

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en 

el termini màxim de ...15.... dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el 

promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les 

obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i 

d’altres persones contractades a l’efecte. 
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El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del 

risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà 

ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, 

sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment 

del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas 

d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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AIGUA PER PASTAR 

 

− L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i 

complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 

En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a 

l’article 81.2 de l’EHE.   

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en 

els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que 

no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que 

s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 

indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 

 

− Determinació del pH (UNE 7234/71) 

− Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 

− Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 

− Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 

− Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 

− Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 

La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 

 

− L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 

de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 

pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 16 mm per sostres i 20 mm resta. 

− Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica 

a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 

granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

− Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

− Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i 

contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques gramulomètriques fins la seva 

incorporació a la mescla. 

− Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament que 

estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i en el que figuraran, com a mínim, les dades 

especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en 

l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà 

explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg 

termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 

− En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni 

compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 

Operatius: 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 

ASSAIGS DE LABORATORI 
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En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 

d’acceptació indicats en el segons: 

− Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 

− Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

− Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 

− Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 

− Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 

− Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

− Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

− Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

− Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 

− Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 

− Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 

− Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 

− Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 

− Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 

28.3.1) 

− Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 

− Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

− Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 

− Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 

− Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 

 

− El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en 

la memòria i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de 

cementos” (RC-03) i complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a dir: 

 

Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1 

 

Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

− No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 

 

− Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 o a definir per l’aparellador o 

arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i 

comercialitzat de manera legal. 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades indicades 

en l’article 11.2 de la RC-03. 

 

Operatius: 

 

− Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons 

l’article 26.2 de l’EHE. 

− Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions 

de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 8 de la RC-03. 

− En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans de 

començar les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es 

realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-03 (art. 11.3), 
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als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del 

contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es 

comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment, 

resistència a compressió i estabilitat de volum. 

− En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, els assaigs de 

recepció podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons s’indica als articles 

11.4 de la RC-03 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant comunicació 

escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals 

esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació d’identificació del 

ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-03, art.  11.4; EHE, art.  81.1.2; Decret 

375/88, annex 1). 

− Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 

11.3 de la RC-03. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 

especificats per a cada tipus de ciment a la RC-03 i/o especificats en el segon parèntesi: 

 

− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 

− Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 

− Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 

− Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 

− Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 

− Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 

− Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 

− Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 

− Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 

− Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 

− Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 

− Alúmina (UNE 80217/91) 

− Àlcalis (UNE 80217/91) 

− Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 

− Pes específic (UNE 80103/86) 

− Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 

− Humitat (UNE 80220/85) 

− Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
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− Titani (UNE 80228/88 EX) 

− Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 

− Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 

80303/96) 

− Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 

− Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 

− Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 

− Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 

− Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
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ADDITIUS PER A FORMIGÓ 

 

− Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no 

superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 

Tipus d’additiu: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

Proporció: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

− Esta prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components 

químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

 

− Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a l’article 29.1 de 

l’EHE. 

− Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a 

l’article 81.4.2 de l’EHE. 

− Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada 

additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de 

l’EHE. 

− Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que 

puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 de 

l’EHE. 

 

Operatius: 

 

− En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que 

s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
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− Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 

− Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 

− Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 

− Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 

− Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 

− Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 

− Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 

− Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 

− Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 

− Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 

− Determinació del pH (UNE 83227/86) 

− Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 

− Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 

La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 

 

En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la 

UNE 480-1/98. 
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ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 

 

 

− La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 

l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions 

indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 

 

Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execució de 

l'obra 

Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execució de 

l'obra 

− En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus 

CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà del 35% i la 

de fum de sílice del 10% del pes del ciment. 

 

− Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 

carbonatació si no es protegeix el formigó. 

 

− Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de 

qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 

29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice. La determinació de 

l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència que el previst per 

executar l’obra. 

 

− Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es 

determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel 

fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

− Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no 

conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les 

armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es 

tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 
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Operatius: 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 

que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de 

sílice: 

 

− Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 

− Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 

− Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 

− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 

− Finor (UNE EN 451-2/95) 

− Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 

− Expansió (UNE EN 196-3/96) 

− Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
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 FORMIGÓ FET A L’OBRA 

 

 

− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions 

indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria i 

plànols. 

 

Element a construir: Fonaments, Estructura 

Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I  

 

Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 

Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 

Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 

Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 

Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 

 

Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA:  Exposició I: 250, exposició IIa: 
275 i exposició IIb: 300 

Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i 
exposició IIb: 300 

Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els plànols 

d'estructura) 

 

− Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en els plànols d'estructura) 

 

− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 

determinar pel Director d'Execució d'Obra 

 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 

 

− En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol classe 

específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el 

compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i 

relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà 
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mitjançant l’assaig de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a 

l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  

− Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó 

resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i en 

el plec de condicions, segons el que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

− Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest 

s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i prèviament acceptades per la direcció d’obra (EHE, 

art. 69.3). 

Operatius: 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de 

l’EHE. 

− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de 

divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 

28 dies. 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord 

amb l’UNE 83300/84). 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 

col·locació en obra. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 

indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de tolerància expressats 

en l’article 88 de l’EHE: 

 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 

− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 

amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 

 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art.  28.2) 

− Ió-clorur total (EHE, art.  30.1) 

− Densitat (UNE 83317/91) 

− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 

− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art.  85) 
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

 

− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les 

condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la 

memòria i plànols. És a dir: (veure EHE, art.  69.2.8) 

 

Element a construir: Fonaments, Estructura a base de pilars per asustentació de piscina. 

Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I  

 

Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 

Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 

Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 

Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 

Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 

 

Designació del formigó per dosificació: 

Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 

Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 

Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 

Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist, ... 

Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2): Per HA: Exposició I: 250, exposició IIa: 
275 i exposició IIb: 300 

 

Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM I 

Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5  

− Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal  

− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 

determinar pel Director d'Execució d'Obra 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en 

l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

− Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu 

oficialment reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art.  81). 

Operatius:  

 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de 

l’EHE. 

− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de 

divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 

28 dies. 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord 

amb l’UNE 83300/84). 

− En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut 

o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, 

segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

− Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 

d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88. 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 

col·locació en obra. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 

indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats 

en l’article 88 de l’EHE: 

 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 

− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 

amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
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− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 

− Densitat (UNE 83317/91) 

− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 

− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 

 

− Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a 

l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria i plànols: És a 

dir: 

 

Designació (EHE, art. 31): B500S per barres i B500T per malles electrosoldades 

Diàmetres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 20 

Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1):  A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

− No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 

 

− Nivell de control (EHE, art. 90): Normal   

 

− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 

determinar pel Director d'Execució d'Obra. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà 

i allò especificat en el projecte. 

− En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un 

certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de 

garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

− Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets 

en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 

31.5.2). 

− En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus 

d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica al article 31 de l’EHE. 

Operatius: 
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− Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb 

l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 

− En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 

de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels resalts s’ajusten a les variacions 

consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 

31.2 de l’EHE (control normal). 

− En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per 

lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i 

marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

− Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, 

mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblegat - desdoblegat 

segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

− En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 

90.4 de l’EHE. 

− Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament 

i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, 

segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

− En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per 

cada diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat 

(EHE, art. 90.3) (control normal). 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de 

comprovació. 

− En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-

EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les 

condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació 

en obra. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 

metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 

 

− Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 

− Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 

− Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 

− Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 

− Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

  



Projecte : Projecte d’adequació de local en planta baixa com a instal·lació esportiva de caràcter privat  
c/ Dr. Fleming cantonada c/ Tarragona, Balaguer (Lleida) 

 
Alumnes:  GERARD TORRES 

PERE TORRE 
 

 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 

d’acceptació indicats en el segon: 

 

− Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 

− Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 

 

 

− L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 

memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats al CTE DB SE-A. 

És a dir: 

 

Designació (DB SE-A, taula 4.1): S275JR 

Tipus i ubicació: Indicats en els plànols. 

 

− Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (DB SE-A),. A determinar per el 

calculista. 

− Criteri de divisió de lots (DB SE-A): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 

− Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer. 

 

Operatius: 

− Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació.. 

− Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que indiquen les 

normes de qualitat. 

− Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que indiquen 

les normes de qualitat. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes referenciades entre 

parèntesi: 
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− Límit elàstic (UNE EN 10025) (DB SE-A, Taula 4.1) 

− Resistència a tracció (UNE ) (DB SE-A) 

− Allargament fins trencament (UNE) (DB SE-A) 

− Doblegat sobre mandrí (UNE) (DB SE-A) 

− Resiliència (UNE) (DB SE-A) 

− Estat de desoxidació (DB SE-A) 

− Contingut de carboni en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

− Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

− Contingut de sofre en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

− Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

− Contingut de silici en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

− Contingut de manganès en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

− Duresa Brinell (UNE) (DB SE-A) 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 

 

− El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria i plànols. És a dir: (veue taula 2.1 del DB HE1) 

 

Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...): Planxes. 

Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, argila expandida, perlita, 

escuma de poliuretà, suro, ...): XPS (poliestirè extruït). 

 

Densitat aparent: > 30 kg/m2 

Conductivitat tèrmica: < 0,033 W/mºC 

Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament tèrmic. 

Segell o Marca de Qualitat (DB HE1): A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

Altres característiques (DB HE1): A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

 

− Control execució d’obra (art. 7.2 de la Part I del CTE i/o a definir per l’aparellador o arquitecte 

tècnic): A definir per l’aparellador o arquitecte tècnic. 

 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el 

projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i 

toleràncies. 

− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda 

mitjançant la comprovació de l’etiquetat. 

− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la 

garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la 

recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs. 

 

Operatius: 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 

− Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 

− Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 

− Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 

− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 

− Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 
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 MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 

 

 

− El material que s’utilitzarà com aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la 

“Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: 

(veure annex 4 de la NBE-CA-88) 

 

Tipus de material (mantes, plafons, ...): Làmina 

Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, suro, ...): Polietilè expandit no 

reticulat de cel·la tancada. 

Densitat aparent: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

Gruix: 5 mm 

Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): A determinar pel Director d'Execució de 

l'obra. 

Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): Resistent a compressió sota paviment. 

 

− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o a definir per 

l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució d'Obra. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el 

projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 

− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i 

toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

 

− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda 

mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la 

NBE-CA-88. 

 

− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la 

garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la 
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recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica en 

l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88. 

 

− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs 

d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de compliment de la NBE-

CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 

 

− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots 

els assaigs. 

 

Operatius: 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 

− Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 

− Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 

− Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 

− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 

 

− El material que s’utilitzarà com aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria i plànols, d’acord amb els criteris indicats al 

“Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendis” (DB SI).  

 

Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignífugs, ...): 

Plaques 

Gruix: El que figura en el projecte 

Classe de reacció al foc exigida: El que figura en el projecte 

Toxicitat: No 

Segell o Marca de Qualitat: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el 

projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 

− Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides per el 

compliment de DB SI, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs necessaris.  

 

− Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva 

fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats en el 

laboratori mencionin explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment previ coherent 

amb el seu ús, abans d’obtenir la seva classe de reacció al foc. 

 

− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet els 

assaigs. 

Operatius: 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
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− Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 

− Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 

− Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 

− Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 

− Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
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7.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

ESTAT ACTUAL 

 
1. Situació i emplaçament. 

2. Planta baixa. Estat actual. Superfícies. 

3. Planta baixa. Estat actual. Cotes. 

4. Planta semisoterrani. Estat actual. 

5. Planta coberta. Estat actual i enderrocs. 

6. Façanes c/Doctor Fleming i c/Tarragona. Estat actual. 

7. Secció A-A’. Estat actual. 

8. Secció B-B’. Estat actual. 

9. Planta semisoterrani. Estructura sostre. 

10. Detalls constructius. Estat actual. 

 

PROPOSTA CANVI D’ÚS  

 
11. Proposta d’espais. Sectorització. 

12. Planta baixa. Estat pro posat. 

13. Planta baixa. Cotes. Estat proposat. 

14. Planta Coberta. Estat proposat. 

15. Planta baixa. Aïllament acústic. Cel ras. 

16. Planta baixa. Paraments verticals i paviments. 

17. Planta baixa. Alçats interiors. 

18. Planta baixa. Electricitat i evacuació incendis. 

19. Planta baixa. Ventilació i fontaneria. 

20. Planta semisoterrani. Forjat i fonamentació existent. 

21. Planta semisoterrani. Enderroc forjat i fonamentació. 

22. Planta semisoterrani. Nova fonamentació i forjat. 

23. Planta semisoterrani. Estat proposat. 

24. Planta semisoterrani. Detalls. 

25. Secció A-A’ / B-B’. Estat proposat coberta. 

26. Secció coberta. Estat proposat. Detalls. 

27. Façanes c/Doctor Fleming i c/Tarragona. Estat proposat. 

28. Fusteria 1. 

29. Fusteria 2. 

30. Renders 1. 

31. Renders 2. 

32. Renders 3. 
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8. CONCLUSIONS 

 

A conseqüència de l’estudi de mercat previ, el fet de resultar que era necessari un local d’aquestes 

característiques, ha fet endinsar-nos en un projecte amb unes necessitats i uns requeriments 

d’espais, circulacions, i diferenciació de zones als que no estàvem acostumats. 

 

L’aplicació d’unes normatives, que fins ara ens eren desconegudes a aquests nivells. 

 

Tanmateix, hem intentat aplicar, no només amb la confecció d’un projecte bàsic, sinó en dues 

actuacions concretes, el que hem après al llarg de la carrera. 

Una consisteix en l’enderroc de la part d’un forjat i d’una solera, per realitzar una nova fonamentació 

i poder construir una piscina al semisoterrani existent. L’altra es basa en la retirada d’una coberta 

existent mantenint-ne la estructura, i creant-hi una subestructura per col·locar dos franges de 

lluernaris de grans dimensions en paral·lel, per dotar de llum i ventilació natural la nova zona 

d’aigües.  

 

Volem fer incís que en aquest projecte hem emprat tota la nostra il·lusió i capacitat creativa alhora 

de projectar els espais. El fet d’haver realitzat diverses visites al local en qüestió, ha fet imaginar-

nos els espais que estàvem projectant. I degut a que tots dos som alumnes de la línia 

d’intensificació de projectes d’interiors hem volgut posar en pràctica els coneixements adquirits per 

tal de jugar amb les sensacions cromàtiques, els materials i la polivalència i dinamisme del conjunt. 
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• CTE: 

CTE DB HS: Salubridad. 

CTE DB SE: Seguridad Estructural 

CTE DB HR: Protección frente al Ruido. 

CTE DB-SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

CTE DB HE: Ahorro de Energía 

CTE DB SI: Seguridad Caso de Incendio 

 

 

Pàgines web: 

 

• http://www.uralita.com 

• http://www.keim.es 

• http://www.codigotecnico.org/web 

• http://www.pladur.com 

• http://www.cortizo.com 

• http://www.acusticaintegral.com 

• http://www.thyssenkruppelevadores.com 

• http://www10.gencat.cat/ptop/binaris/Dicc 

• http://www.knauf.es 

• http://www.flintlaminados.com 

• http://www.gresite.com 

• http://www.es.roca.com 

• http://www.porcelanosa.com 

• http://www.conica.basf.com 

• http://www.bodyfactory.es 
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• http://www.dir.cat 

• http://www.todospas.es 

• http://www.bluetimepools.com 

• http://www.waterair.es 

• http://www.balaguer.cat 
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