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Resum

Aquest Projecte Final de Carrera està centrat en la construcció d’un nou Poliesportiu a la
població de Sant Carles de la Ràpita. Per tant el que pretén és descriure i establir les bases
necessàries per tal que l’esmentat edifici pugui ésser executat. En aquest sentit es pot
establir un paral·lelisme entre aquest i els Projectes Executius que a la realitat són les
pautes que al món de la construcció, ja que s’ha intentat reproduïr la sistemàtica que
segueixen tot i incloent continguts específics com ara un Estudi de Seguretat i Salut, i uns
Plecs de Condicions prou desenvolupats com per a fer possible la seva execució.

Així, el present Projecte abarca els aspectes Enginyerils més rellevants de la construcció
com ara el càlcul estructural i les instal·lacions, deixant a banda aspectes com l’arquitectura
i els acabats que corresponen a altres àmbits professionals.

Objectius, mètodes, resultats i conclusions es reflecteixen en aquesta mateixa Memòria,
mentre que als Annexos es recullen els Càlculs, els Plànols del Projecte, la valoració
econòmica de l’execució dels treballs, el Plec de Condicions i l’Estudi de Seguretat i Salut.



POLIESPORTIU MUNICIPAL A SANT CARLES DE LA RÀPITA
Pág. 2 Anàlisi constructiu i estructural. Memòria.



POLIESPORTIU MUNICIPAL A SANT CARLES DE LA RÀPITA
Anàlisi constructiu i estructural. Memòria. Pág. 3

Sumari

RESUM ______________________________________________________1

SUMARI _____________________________________________________3

1. PREFACI_________________________________________________7
1.2. Origen del projecte.........................................................................................7
1.3. Motivació ........................................................................................................7
1.4. Requeriments previs ......................................................................................8

2. INTRODUCCIÓ____________________________________________9
2.1. Objectiu del projecte ......................................................................................9
2.2. Abast del projecte ..........................................................................................9

3. ANÀLISI DE LES CONDICIONS INICIALS _____________________11
3.1. Municipi ........................................................................................................11

3.1.1. Anàlisi geogràfica ........................................................................................... 11
3.1.2. Anàlisi social ................................................................................................... 11
3.1.3. Anàlisi econòmica........................................................................................... 12

3.2. Entorn...........................................................................................................13
3.2.1. Anàlisi Geogràfica........................................................................................... 13
3.2.2. Anàlisi social ................................................................................................... 13
3.2.3. Anàlisi econòmica........................................................................................... 14

3.3. Condicions esportives ..................................................................................14
3.4. Condicions sanitàries ...................................................................................16
3.5. Característiques de la parcel·la....................................................................16

4. NORMATIVA D’APLICACIÓ_________________________________17
4.1. Normativa d’aplicació particular ...................................................................17
4.2. Normativa d’aplicació general ......................................................................18

5. DISTRIBUCIÓ GENERAL DEL CENTRE ______________________21
5.1. Disseny de la instal·lació..............................................................................21
5.2. Diagrama de blocs .......................................................................................24
Diagrama de fluxos................................................................................................27

5.3.1. Durada de les activitats i càlcul de fluxos ....................................................... 29
5.3.2. Accessos i sortides ......................................................................................... 31

5.4. Distribució en planta.....................................................................................33
5.5. Diagrama de màquines i fitxes tècniques ....................................................35



POLIESPORTIU MUNICIPAL A SANT CARLES DE LA RÀPITA
Pág. 4 Anàlisi constructiu i estructural. Memòria.

6. DISSENY I DESCRIPCIÓ DE LES ÀREES DEL CENTRE _________37
6.1. Descripció general ....................................................................................... 37
6.2. Funcionament i distribució interior............................................................... 38
6.3. Dependències i superfícies ......................................................................... 40
6.4. Usos de les dependències .......................................................................... 42

7. ESTRUCTURA ___________________________________________46
7.1. Disseny estructural de l’edifici ..................................................................... 46

7.1.1. Morfologia del conjunt......................................................................................46
7.1.2. Fonamentació. .................................................................................................47
7.1.3. Dimensionament..............................................................................................50
7.1.4. Relació de Normes que afecten al Projecte d’Estructura ................................50
7.1.5. Aplicació de la Normativa ................................................................................50

7.2. Disseny estructural ...................................................................................... 52

8. INSTAL·LACIONS ________________________________________54
8.1. Instal·lació de mitja tensió............................................................................ 54

8.1.1. Objectiu............................................................................................................54
8.1.2. Normativa ........................................................................................................54
8.1.3. Característiques generals del Centre de Transformació .................................55
8.1.4. Mesura de l’Energia Elèctrica ..........................................................................62
8.1.5. Relès de protecció, Automatismes i Control....................................................62
8.1.6. Posada a Terra................................................................................................63
8.1.7. Instal·lacions Secundàries ...............................................................................63
8.1.8. Càlculs de Dimensionat d’elements.................................................................65

8.2. Instal·lació de Baixa Tensió......................................................................... 66
8.2.1. Normativa ........................................................................................................66
8.2.2. Circuit de Terra................................................................................................66
8.2.3. Arquitectura elèctrica en Baixa Tensió ............................................................66
8.2.4. Instal·lació d’enllumenat...................................................................................68
8.2.5. Instal·lació de Força.........................................................................................69
8.2.6. Grup Electrògen (Reserva)..............................................................................69
8.2.7. Càlculs Elèctrics ..............................................................................................70

8.3. Instal·lació de Cablejat Estructurat .............................................................. 70
8.3.1. Normativa ........................................................................................................70
8.3.2. Descripció de la Instal·lació .............................................................................71
8.3.3. Requeriments ..................................................................................................71

8.4. Instal·lació de Gestió Centralitzada ............................................................. 71
8.4.1. Definició ...........................................................................................................71



POLIESPORTIU MUNICIPAL A SANT CARLES DE LA RÀPITA
Anàlisi constructiu i estructural. Memòria. Pág. 5

8.4.2. Abast............................................................................................................... 72

8.5. Instal·lació de Megafonia .............................................................................73
8.5.1. Objectiu........................................................................................................... 73
8.5.2. Consideracions genèriques de la Instal·lació.................................................. 73
8.5.3. Altaveus .......................................................................................................... 74
8.5.4. Distribució d’Altaveus i assignació de potència .............................................. 75
8.5.5. Determinació dels Pupitres Microfònics i altres entrades ............................... 75

8.6. Instal·lació de Sistemes de Detecció ...........................................................75
8.6.1. Objectiu........................................................................................................... 75
8.6.2. Normativa ....................................................................................................... 75
8.6.3. Detecció d’Incendis......................................................................................... 76

8.7. Instal·lacions de Protecció contra Incendis..................................................79
8.7.1. Normativa ....................................................................................................... 79
8.7.2. Escomesa....................................................................................................... 80
8.7.3. Grup de Pressió contra Incendis .................................................................... 80
8.7.4. Dipòsit contra incendis.................................................................................... 81
8.7.5. Xarxa interior de tall. ....................................................................................... 82
8.7.6. Extintors.......................................................................................................... 83
8.7.7. Extinció mitjançant Ruixadors......................................................................... 83

8.8. Instal·lació de Climatització..........................................................................84
8.8.1. Objectiu........................................................................................................... 84
8.8.2. Normativa ....................................................................................................... 84
8.8.3. Justificació de Càlculs..................................................................................... 85
8.8.4. Condicions de Temperatura ........................................................................... 85
8.8.5. Descripció General del Sistema de Climatització ........................................... 85
8.8.6. Descripció del Sistema de Climatització de Sales Tècniques ........................ 86
8.8.7. Descripció del Sistema de Climatització amb recuperació de calor................ 86
8.8.8. Descripció del Sistema de Climatització Aire – Aire ....................................... 87
8.8.9. Qualitat de Confort Tèrmic.............................................................................. 87
8.8.10. Conductes de Distribució d’Aire i Accessoris.................................................. 87

8.9. Instal·lació de Ventilació...............................................................................88
8.9.1. Objectiu........................................................................................................... 88
8.9.2. Normativa ....................................................................................................... 88
8.9.3. Descripció General del Sistema...................................................................... 88

8.10. Instal·lació de Lampisteria............................................................................90
8.10.1. Objectiu........................................................................................................... 90
8.10.2. Normativa ....................................................................................................... 90
8.10.3. Descripció General de la Instal·lació............................................................... 91
8.10.4. Xarxa Interior d’Aigua Freda........................................................................... 91



POLIESPORTIU MUNICIPAL A SANT CARLES DE LA RÀPITA
Pág. 6 Anàlisi constructiu i estructural. Memòria.

8.10.5. Xarxa Interior d’Aigua Calenta.........................................................................91
8.10.6. Consideració de la Instal·lació .........................................................................91

8.11. Instal·lació de Sanejament .......................................................................... 92
8.11.1. Objectiu............................................................................................................92
8.11.2. Reglaments i Normes ......................................................................................92
8.11.3. Descripció General de la Instal·lació................................................................92

CONCLUSIONS ______________________________________________93

AGRAÏMENTS _______________________________________________95

BIBLIOGRAFIA_______________________________________________97



POLIESPORTIU MUNICIPAL A SANT CARLES DE LA RÀPITA
Anàlisi constructiu i estructural. Memòria. Pág. 7

1. Prefaci

1.2. Origen del projecte

Donat que l’Autor d’aquest Projecte de Final de Carrera ha estat treballant per a un despatx
d’Arquitectura col·laborant en diversos àmbits per a les diferents obres que l’empresa, en
acabar els estudis de la Titulació, es va plantejar la preparació d’un Projecte de Final de
Carrera que reflectís els coneixements i l’experiència desenvolupada fins al moment.

En plantejar-se aquesta situació, es van analitzar diverses propostes de projectes que
l’empresa havia desestimat en el seu moment. Entre totes aquestes, i conjuntament amb
l’Arquitecte Director de l’empresa, es va optar per que el desenvolupament d’un Poliesportiu
 en tots els seus aspectes Enginyerils era una bona opció per a posar en pràctica els
coneixements que un Enginyer Industrial pot arribar a desenvolupar en el món de la
construcció.

Així i tot, les dimensions i l’abast de tal Projecte, eren un repte prou important com per
demostrar la importància que avui en dia adquireix l’Enginyeria Industrial, i finalment el
resultat de l’esforç que implica una construcció de tal magnitud, dona com a resultat aquest
Projecte de Final de Carrera que de manera complerta intenta reflectir els aspectes més
importants que cal tenir més en compte a l’hora de plantejar-se  la construcció d’un Centre
Esportiu de grans dimensions i diversos usos.

1.3. Motivació

A partir de les condicions que presenta el Municipi de Sant Carles de la Ràpita juntament
amb el seu entorn, i de la seva anàlisi s’extreuen diverses conclusions que fan palesa la
necessitat de la creació d’un nou Poliesportiu Municipal que complementi les
infraestructures existents al Municipi.

L’esmentat anàlisi es composa d’un estudi exhaustiu de les condicions socials,
econòmiques, demogràfiques i infraestructurals del Municipi. Tot i així, el motiu principal per
a l’el·laboració del Projecte, és que Sant Carles de la Ràpita no disposa d’una instal·lació
poliesportiva pública moderna amb els medis necessaris per a satisfer a les necessitats de
la població tot i el seu elevat nombre d’habitants.

Les escasses instal·lacions existents al Municipi són pràcticament en la seva totalitat
privades, essent la majoria pistes de tennis o camps de futbol al descobert. A excepció del
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Camp de futbol Municipal no existeix cap instal·lació de les característiques que aquest
projecte vol assolir.

A més d’intentar complementar la infraestructura del Municipi en matèria esportiva, aquest
projecte pretén aportar una nova vessant a aquests tipus d’instal·lació, oferint serveis que
fins ara estaven reservats al camp de la sanitat.

La creixent acceptació en els últims anys d’instal·lacions orientades a la salut, com ara els
Balnearis o els Centres de Salut, ha suggerit la possibilitat d’obrir les portes d’un centre
esportiu a aquests usos, de tal manera que el servei ofert a l’usuari no només estigui
focalitzat a l’esport sinó que a més, es pugui absorbir  la demanda d’aquells usuaris que
necessiten un lloc on poder desenvolupar exercicis físics per millorar la seva salut. En
aquest col·lectiu s’hi engloben persones que han patit algun tipus d’accident i que estan en
fase de rehabilitació, persones que a causa de malalties veuen reduïda la seva mobilitat i
persones que degut a l’alt ritme de vida al que actualment la societat imposa simplement
volen gaudir d’un centre on poder rebre diverses teràpies reconstituïdores.

Cal tenir en compte que Sant Carles de la Ràpita és un Municipi rep anualment una gran
quantitat de turistes, principalment en època estival, de manera que la introducció d’una
instal·lació d’aquest caire pot significar un augment de l’atractiu turístic del Municipi a més
d’un estabilitzador en les corrents de visitants, mantenint durant l’hivern un nivell elevat de
turisme amb el consegüent augment del benefici econòmic i social mitjançant la creació de
nous llocs de feina i nous negocis derivats de l’activitat del centre.

Així doncs tots els motius exposats fins al moment condueixen en una clara intenció de
revitalització del Municipi explotant les seves qualitats turístiques a més d’oferir a tots els
seus habitants una millora en la seva qualitat de vida mitjançant un centre Lúdic-Esportiu.

1.4. Requeriments previs

Com a requeriments previs al desenvolupament del Projecte, s’ha de tenir en compte
l’estudi i visita dels terrenys en els que es planteja la construcció del Centre. A més a més,
també cal tenir en compte quins són els criteris estètics necessaris, que en aquest cas ja
vénen definits per l’Arquitecte que va plantejar a l’Autor la possibilitat de desenvolupar el
present Projecte, i finalment l’estudi de la població usuària d’aquest centre i la Normativa
existent sobre aquest tipus de construccions.
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2. Introducció

2.1. Objectiu del projecte

Com ja s’ha exposat a l’apartat anterior, aquest pretén centrar-se en la construcció d’un
Centre Poliesportiu enfocat a dues vessants ben diferenciades. La Lúdica, on hi tenen
cabuda totes les activitats relacionades amb l’esport, i la Sanitària, on s’hi engloben totes
aquelles activitats destinades a usuaris afectats per algun tipus de dolences i que amb
l’ajuda d’eines com piscines, aparells de fisioteràpia i personal qualificat poden fer que el
seu nivell de qualitat de vida s’incrementi.

Així, l’objectiu del projecte és desenvolupar un Centre Poliesportiu que compleixi unes
determinades característiques en funció dels seus usos i  centrar-se en els aspectes més
rellevants del seu disseny de cara a la possibilitat que sigui construïble, en concret en la
interacció entre els diferents espais i l’estudi estructural que farà que el disseny resultant
sigui executable. De fet, un cop portat a terme l’anàlisi de com ha de ser l’esmentat centre,
el projecte se centrarà a com s’ha de dissenyar per tal d’adaptar-se a la Normativa,
necessitats i funcionalitat en un mateix espai. Posteriorment, l’objecte del projecte es
focalitzarà  a l’estructura resultant del disseny escollit i en el seu càlcul, centrant-se en
aspectes propis dels treballs de disseny estructural i de la seva posterior execució en obra.
A més, les instal·lacions també rebran especial consideració englobant així els aspectes
Enginyerils més importants del sector de la construcció en un mateix projecte.

2.2. Abast del projecte

Per a complir els objectius esmentats a l’apartat anterior seran necessaris diversos estudis
efectuats en paral·lel aglutinant tots els seus resultats en un producte final que sigui el propi
Poliesportiu.

Aquests estudis se centraran en aspectes com:

� Entorn Sòcio-econòmic.

� Entorn geogràfic.

� Anàlisi dels usuaris: Necessitats de cada grup i adequacions necessàries de l’edifici.

� Anàlisi de les Normatives vigents i aplicació al cas particular del Poliesportiu.
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� Anàlisi constructiva: Condicions necessàries per tal que el Poliesportiu pugui ésser
construït  i posat en funcionament, parant especial atenció en l’anàlisi estructural de
l’edifici, dedicant-hi un estudi independent contemplat a l’Annex 2 i a les instal·lacions
necessàries.

� Avaluació econòmica del projecte.

� Anàlisi de la viabilitat del Projecte.
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3. Anàlisi de les condicions inicials

Bàsicament, les condicions i factors que envolten al projecte són totes aquelles
relacionades amb la situació i l’emplaçament en el que es vol ubicar la instal·lació esportiva
a projectar.

Així, a continuació es valoraran aspectes fonamentals com la situació geogràfica, els
aspectes socials i els aspectes econòmics de manera focalitzada al Municipi de Sant Carles
de la Ràpita, i de manera global per a l’entorn del Municipi, és a dir la Comarca del Montsià.
  

3.1. Municipi

3.1.1. Anàlisi geogràfica

El Municipi de Sant Carles de la Ràpita es troba situat a la Comarca del Montsià al sud del
Delta de l'Ebre, a la Província de Tarragona.

Sant Carles de la Ràpita s’ubica al peu de la costa Mediterrània (Badia dels Alfacs) i
s’envolta de la Serra del Montsià on destaca "La Foradada", un dels seus punts més alts i
que constitueix un mirador privilegiat del Delta de l'Ebre, oferint una barreja ideal de mar i
muntanya, que l'han convertida en un punt estratègic des del qual visitar el Delta i les seves
rodalies. Per això, aplega el major nombre d'hotels i restaurants de la zona i ha esdevingut
la capital turística de les Terres de l'Ebre.

Sant Carles de la Ràpita és un Municipi de 50,9 Km² i la seva altitud màxima és de 43
metres.

La configuració geogràfica és definida per una plana en pendent uniforme,
d’aproximadament un 5%, que cau des de la base del Montsià (762 m.) fins a la línia de
costa.

3.1.2. Anàlisi social

Segons fonts consultades a l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), Sant Carles de
la Ràpita tenia el 1996 una població total de 10.828 persones distribuïdes de la següent
forma:

De 0 a 14 anys 15% 1624 persones
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De 15 a 64 anys 66.9% 7244 persones

De 65 anys i més 18.1% 1960 persones

Del total de la població, 3586 persones estaven ocupades. Així, el percentatge de població
ocupada en edat activa és d’un 49.5% i per tant, el percentatge de desocupats és força
elevat (la meitat aproximadament) en el conjunt de la població activa.

La població ocupada de Sant Carles de la Ràpita es distribueix funció del sector, segons els
següents percentatges:

Agrari 21.3% 764 persones

Indústria 20.8% 746 persones

Construcció 9.1% 326 persones

Serveis 48.8% 1750 persones

Com es pot extreure de les dades exposades, la meitat de població activa  de Sant Carles
de la Ràpita es troba ocupada en el sector Serveis confirmant la dependència social del
Municipi del turisme.

3.1.3. Anàlisi econòmica

El turisme és una font d’ocupació amb un comportament periòdic que assoleix el seu
màxim en el període estival i el seu mínim a l’hivern. Així, la instal·lació que es pretén
projectar intentarà col·laborar a estabilitzar aquests nivells amb una proposta de servei
continu al llarg de l’any mantenint la seva ocupació derivada de manera constant. És a dir,
que si s’ofereix servei durant tot l’any, d’altres negocis (com Hotels i Restaurants) podran
mantenir el seu nivell d’ocupació.

Per tant, es pot considerar que la construcció d’un Pavelló Poliesportiu de les
característiques ja esmentades és un factor de dinamització econòmica per al Municipi.

La Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD) mitjana per habitant al Municipi de Sant Carles
de la Ràpita és de 8960.48 Euros, una mica per sobre de la mitjana de la Comarca
(8762.15 Euros) i per sota de la mitjana Catalana (9406.44 Euros).
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3.2. Entorn

3.2.1. Anàlisi Geogràfica

La zona d’actuació se situa a la comarca del Montsià. El Montsià i el Baix Ebre completen la
zona de desembocadura de l’Ebre, des de més amunt de Tortosa fins al Delta de l’Ebre. La
serra del Montsià apareix com una fita aïllada dins d’aquesta plana. D’aquesta manera “La
Boquera” és la costa més al sud del Camp de Tortosa, aïllada entre la Serra del Montsià i la
Península dels Alfacs, que la tanca del mar obert, dins de l’anomenat Port o Badia dels
Alfacs.

Cal dir que si bé Alcanar, Amposta i Tortosa (tots pobles interiors) són assentaments antics,
Sant Carles de la Ràpita és una creació de Carles III al final del segle XVIII sobre alguns
elements àrabs aïllats.

El desenvolupament del Municipi es va organitzar al llarg de la carretera N-340, tot i que
actualment el pla urbanístic de la zona preveu els accessos a la zona des de la variant ja
construïda. Això fa que per un costat hi hagi la possibilitat de replantejar el paper i
l’organització de l’antiga N-340, que passarà a ser avinguda urbana i, per altra banda,
apareix la tendència a ocupar totalment els terrenys situats entre ambdues carreteres.

Cal tenir en compte que aquesta zona és un dels pocs trams de la costa Catalana que,
degut a la ubicació de la cimentera propera i al poc desenvolupament turístic dels últims 20
anys, resta en situació de baixa densitat i fins i tot en procés de desocupació durant els
últims anys.

Els sectors dels què depèn són la segona residència, els equipaments hotelers i servei de
desenvolupament turístic. Tots ells depenen majoritàriament del desenvolupament del Parc
Natura de l’Ebre.

3.2.2. Anàlisi social

De la mateixa manera que s’ha procedit en l’anàlisi social del Municipi de Sant Carles de la
Ràpita, per a la comarca del Montsià i segons fonts consultades a l’Institut d’Estadística de
Catalunya (IDESCAT), la totalitat de la població es distribueix, per edats en els següents
percentatges:

De 0 a 14 anys 14.7%   8050 persones

De 15 a 64 anys 66.9% 35707 persones

De 65 anys i més 20.1% 11008 persones
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Així, el total de la població és de 54765 persones.

D’aquesta, 18824 persones estan ocupades. Així, el percentatge de població ocupada en
edat activa és d’un 52.71%.

La població ocupada de la Comarca del Montsià es distribueix funció del sector, segons els
següents percentatges:

Agrari 21.3% 4010 persones

Indústria 27.6% 5195 persones

Construcció  9.2% 1732 persones

Serveis 41.9% 7887 persones

Com es pot extreure de les dades exposades, un elevat percentatge de la població està
englobada en el sector serveis, on el Municipi de Sant Carles de la Ràpita hi té un pes
específic elevat.

3.2.3. Anàlisi econòmica

Paràmetres econòmics com el PIB i la Renda Bruta Familiar Disponible, indiquen que la
Comarca del Montsià està per sota de la Mitjana Nacional tot i que als últims anys s’ha
incrementat la seva activitat.

3.3. Condicions esportives

Consultades les fonts d’informació de les que disposa el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya s’ha pogut analitzar la situació de les instal·lacions esportives a
Sant Carles de la Ràpita.

Així, Sant Carles de la Ràpita té registrats 23 centres en els que s’hi desenvolupen activitats
esportives. D’aquests, dotze són d’ús públic per als habitants del Municipi i els onze
restants són d’ús privat, corresponents a Hotels, Comunitats de propietaris, o
Urbanitzacions.

En el conjunt dels centres públics s’hi destaquen diferents grups que es resumeixen en els
següents punts: Camp de futbol, Escoles i Instituts d’Ensenyament Secundari, Clubs
esportius (Club Patí Rapitense amb pista doble poliesportiva no adaptada ni a esportistes ni
a públic), Pavelló Municipal (als terrenys on es vol ubicar el nou Poliesportiu) i Piscina
Municipal descoberta.
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El Camp de Futbol de Sant Carles de la Ràpita és propietat de l’Ajuntament de Municipi. 
Aquesta instal·lació està dotada d’un camp de futbol de 113 m. de llargària per 73 m.
d’amplada ( 8249 m² ), d’un camp d’entrenaments de 60 m. per 30 m. ( 1800 m² ), i d’una
pista poliesportiva de 44 m. per 22 m. ( 968 m² ). Com a serveis complementaris cal
esmentar l’existència de 4 vestidors, però en contrapartida no es disposa d’accessos
adaptats per als esportistes ni és una instal·lació adaptada als espectadors.

Les escoles i instituts al Municipi són: CEIP Carles III, CEIP Horta Vella, IES Els Alfacs.

Aquests centres tenen la característica comuna que les seves instal·lacions estan
enfocades a l’ús docent i per tant es limiten els seus serveis als alumnes matriculats en els
esmentats centres. Per tant l’oferta d’aquestes instal·lacions va enfocada a un sector molt
específic de la població.

A més, aquestes instal·lacions es redueixen a pistes de basquetbol, voleibol, generalment
al descobert, que alhora s’usen com a recintes d’esbarjo per a les escoles durant el període
lectiu.

Dintre del conjunt dels considerats clubs esportius, s’hi engloben entitats com el Club
d’Escacs Sant Carles, el Club Nàutic Sant Carles i el Club Patí Rapitense, que gaudeixen
d’instal·lacions Municipals però que les administren de manera focalitzada en l’activitat que
desenvolupen i per tant no poden ser considerades instal·lacions multidisciplinàries com la
que el conjunt del present projecte ens ocupa.

El Pavelló Municipal del Municipi és una instal·lació que no gaudeix dels serveis necessaris
per a atendre a les necessitats de la població ja que es tracta d’una pista triple poliesportiva
de 1500 m² que només disposa de 2 vestidors, però que no té accessibilitat adaptada per
als esportistes ni està adaptada als espectadors.

La Piscina Municipal és una instal·lació descoberta que disposa de 2 vestidors i d’un vas
esportiu de 25 m. de llargària amb 6 carrils i que sol  ser utilitzada en període estival per a
activitats lúdiques, i per tant no està orientada als usos als que el present projecte vol
atribuir a la piscina continguda a la instal·lació proposada.

Altres instal·lacions esportives públiques de les que es disposa al Municipi de Sant Carles
són: Pista de modelisme, Pista de Skateboard, Circuit de Motocross.

Aquests són espais on les activitats desenvolupades no tenen res a veure amb l’objecte del
projecte.

Pel que fa a les instal·lacions privades, la majoria són piscines pertanyents a urbanitzacions
privades on l’ús està limitat al lleure dels propietaris de dites comunitats.
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3.4. Condicions sanitàries

A partir de les dades consultades al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya, Sant Carles de la Ràpita disposa de 5 centres mèdics dels quals
dos són clíniques dentals, un és un Centre d’Assistència Primària, un altre és un Centre de
Reconeixement per a conductors i finalment un Centre Mèdic que tot i ser extrahospitalari,
disposa de serveis com Cirurgia ortopèdica i traumatològica, Dermatologia
medicoquirúrgica i venereològica, Electrocardiògrafs, Ginecologia, Medicina de l’esport,
Medicina General, Mòdul d’obtenció de mostres, Oftalmologia, Pediatria, Psicologia,
Psiquiatria, Reconeixements mèdics i Reumatologia.

Tot i aquesta extensa llista de serveis, aquest últim centre no disposa de servei de
Fisioteràpia ni de rehabilitació per a malalts amb mobilitat reduïda.

A més, donat el nombre d’habitants del Municipi queda palès que la situació sanitària del
Municipi no és suficient i per tant la instal·lació de la qual és objecte el present projecte pot
representar una ajuda per a la situació sanitària al Municipi.

3.5. Característiques de la parcel·la

Per a l’el·laboració d’aquest Projecte es planteja la conveniència de conèixer les
característiques del subsòl de la zona on es vol emplaçar el nou poliesportiu, cosa que
obliga a efectuar una campanya de reconeixement geotècnic.

Degut a que aquest és un projecte de fi de carrera i que no es disposa dels recursos
suficients per a l’el·laboració d’un Estudi Geotècnic, es presenta un exemple d’Estudi per a
un terreny de característiques similars al que ens ocupa, a tall explicatiu de quins són els
paràmetres a estudiar, processos i mètodes que a la realitat s’usen amb més freqüència.
Aquest estudi geotècnic queda recollit a l’Annex 1 del present projecte.
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4. Normativa d’aplicació

A l’hora de plantejar-se el disseny i desenvolupament d’una instal·lació com un poliesportiu,
cal valorar la Normativa a la que s’està sotmès i als diferents àmbits d’aplicació de cada
una de les Normes que interaccionen en l’el·laboració d’un projecte d’aquestes
característiques.

El projecte ha de desenvolupar-se tot i seguint les directrius que les normes estableixen,
tant pel que fa al disseny de la instal·lació com per a les condicions d’ús que la instal·lació
ha de tenir de cara al seu correcte funcionament.

Així, existeixen Normes d’aplicació particular, com ara les referides a materials i
procediments d’execució en obra, o bé d’altres d’aplicació més general que tracten de
regular les condicions que ha de presentar la construcció una vegada executada per a una
correcta utilització de la mateixa.

4.1. Normativa d’aplicació particular

En aquest grup de Normativa, s’hi inclouen totes aquelles normatives que regulen els tipus
de material i els procediments constructius a executar. A continuació es relacionen les
diferents Normes considerades en el desenvolupament del present projecte:

NBE-AE-88. Accions a l’Edificació.

L’àmbit d’aplicació d’aquesta Norma és molt clar. Al seu Capítol primer referit a les
generalitats de la Norma, s’estableix que:

“La Norma NBE-AE/88 s’aplicarà al projecte i a l’obra de tota edificació, per a
qualsevol que sigui el seu ús i destí”.

Així, el tècnic autor del projecte d’una edificació, està obligat a conèixer i a tenir en compte
la Norma, i a més al projecte cal que hi figuri un apartat específic amb el títol “Accions
adoptades en el càlcul” que ha de detallar els valors que s’han aplicat al càlcul de cada un
dels seus elements resistents i de la seva fonamentació, ressenyant explícitament que
s’ajusten als parámetres establerts a la Norma, o bé justificant per que se n’aparten.

NBE-EF-96. Instrucció per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó
armat o pretensat.



POLIESPORTIU MUNICIPAL A SANT CARLES DE LA RÀPITA
Pág. 18 Anàlisi constructiu i estructural. Memòria.

Els mètodes de càlcul i les prescripcions d’aquesta Instrucció són aplicables als forjats
unidireccionals, constituïts per elements superficials plano amb nervis flectant
essencialment en una direcció que compleixin les condicions establertes a 1.2.

L’autor del projecte i el director d’obra han de conèixer i tenir en compte les prescripcions
d’aquesta Instrucció. De tota manera, poden emprar sistemes de càlcul o solucions
constructives diferents, sempre que justifiquin documentalment la seva validesa tècnica i
una seguretat equivalent a la que proporcionen les especificacions d’aquesta Instrucció.

NBE-EA-95. Estructures metàl·liques.

EH-91. Instrucció per al projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat.

Pel Reial Decret 824/1988 de 15 de Juliol, fou aprovada la «instrucció per al projecte i
l’execució d’obres de formigó en massa o armat EH-88».

L’aparició en el mercat d’acers soldables, no contemplats a la EH-88, l’ús generalitzat del
càlcul d’estructures amb ordinador, la necessària adaptació d’alguns articles a la legislació
vigent i als condicionaments derivats de la pertinença d’Espanya a la Comunitat Europea, la
millora i aclarit del tractament de les mènsules curtes i el control del formigó, i l’adequació
de l’Annex nº 3 «Recomanacions pràctiques sobre la utilització dels ciments» al vigent Plec
de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de ciments (RC-88), han motivat,
entre d’altres causes, que la Comissió Permanent del Formigó hagi proposat, i el Govern
aprovat, una nova Instrucció EH-91, resultant d’efectuar a la EH-88 les modificacions que
s’inclouen al Reial Decret 1039/1991, de 28 de Juny.

La EH-91 recull, amb independència de la part inclosa al Reial Decret 1039/1991, de 28 de
Juny, el contingut complet de l’annex tècnic al que es refereixen dita disposició i les
precedents que li serveixen de base, com a text refós.

Altres Normatives que s’ha tingut en compte queden reflexades en cada un dels apartats
on cal tenir-les en compte, com és el cas de les referides a Instal·lacions, Seguretat i Salut
(contemplades a l’Estudi de Seguretat i Salut) i les de cada una dels treballs a executar,
que es reflecteixen al Plec de Condicions.

4.2. Normativa d’aplicació general

Llei de l’Esport de 31 de Juliol de 2000.

PIEC. Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya.



POLIESPORTIU MUNICIPAL A SANT CARLES DE LA RÀPITA
Anàlisi constructiu i estructural. Memòria. Pág. 19

El text únic de la Llei de l’esport, regula la formulació del Pla Director d’instal·lacions i
equipaments esportius de Catalunya.

Correspon al Consell Català de l’Esport redactar i tramitar el PIEC i al secretari o secretària
general de l’Esport aprovar el projecte de Pla director. L’aprovació definitiva correspon al
Govern de la Generalitat.

Per tant, la formulació de l’esmentat Pla Director respon al mandat legal contingut en
aquestes Normes que han estat aprovades pel Parlament de Catalunya, en ús de les
competències que en aquesta matèria li atorga l’article 9.29 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.

No és aquesta l’única referència legal, atès que el Pla director té el caràcter de Pla territorial
sectorial i, per tant, es regula, en allò que no preveu la Llei de l’esport, per la Llei 23/1983
de 21 de novembre, de política territorial, i per la Llei 1/1995, de 15 de març, per la qual
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya.

Per altra part, la Secretaria General de l’esport va dictar la Resolució, de 18 de setembre de
1991, modificada per la de març de 1993, per la qual s’estableixen les directrius que s’han
d’observar per a l’el·laboració del PIEC, i que per tant, constitueix el referent reglamentari
immediat que s’ha tingut en compte per redactar el Pla director.

A més hi ha altres disposicions de rang legal que incideixen sobre el Pla director, i que, per
tant aquest ha d’observar per tal d’adequar-se per complet al marc de la legalitat vigent,
entre els quals cal destacar els següents:

La Llei 8/1997, de 15 d’abril, municipal i de règim local a Catalunya, com a norma bàsica de
les seves relacions amb els ens locals i especialment amb els municipis.

La llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal, pel que fa a la participació dels
consells comarcals en Pla director.

La llei 5/1987, de 4 d’abril, sobre el règim provisional de les competències de les
diputacions provincials, i mentre no s’hagi produït el traspàs de competències al qual es
refereix la disposició addicional primera de la Llei de l’esport.

Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, del Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, el qual ha de ser
observat pels ens locals en tot allò que afecta la formulació dels seus instruments
urbanístics corresponents, per tal de possibilitar que s’efectuïn, en cada cas, les reserves
de sòl que siguin escaients per a equipaments esportius, ateses les característiques
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tècniques que les instal·lacions esportives exigeixen, d’acord amb les normes tecnico-
esportives que estableix el mateix Pla director.

La Llei 22/1998, de la carta Municipal de Barcelona, en relació a la participació de
l’Ajuntament de Barcelona en l’el·laboració dels plans territorials sectorials que afectin el
seu territori municipal.

El Pla director, per altra banda, comporta la cooperació de l’Administració de la Generalitat
en les inversions locals, per tal de dur a terme els seus objectius. En aquest sentit, el marc
legal de referència és la Llei 23/1987, de 23 de desembre, del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya, mentre el Govern de la Generalitat no aprovi el Pla director d’inversions locals
de Catalunya, d’acord amb les previsions que formulen sobre aquest punt l’article 169 i
següents, de la Llei 8/1987, municipal i de règim local a Catalunya.

Un altre referent normatiu del PIEC és el Reglament de Patrimoni dels ens locals de
Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988 de 17 d’octubre, en allò que sigui d’aplicació a la
necessitat de la seva observació, quan aquells hagin d’efectuar les aportacions necessàries
de terrenys per poder construir les instal·lacions i els equipaments inclosos en el Pla
director.

En conseqüència, el PIEC té un marc estatutari, legal i reglamentari ben definit, i dins del
qual s’insereix plenament el seu redactat, per tal de proporcionar l’instrument de
programació més adient al Govern de la Generalitat de Catalunya, i que és alhora,
plenament respectuós amb les competències sectorials d’altres òrgans de l’Administració
de la Generalitat que incideixen en la matèria, i a les normes dels quals es remet en tot
moment.

Així mateix, és plenament respectuós amb les competències dels ens públics i privats, que
són els beneficiaris directes de l’acció de govern en els seu àmbits respectius, de tal
manera que en tot moment el desplegament del Pla director observa les disposicions legals
que siguin d’aplicació.

Reglaments de cada una de les activitats a desenvolupar al centre.
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5. Distribució general del centre

5.1. Disseny de la instal·lació

A partir de les dades extretes del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de
Catalunya, realitzat pel Consell Català de l’esport en els seu Annex, s’estableix que Sant
Carles de la Ràpita, te les següents necessitats:

- Pavelló poliesportiu doble. (PAV-2)

- Dues sales esportives de tipus 3. (SAL-3)

- Camp triple poliesportiu. (CAM-3)

- Piscina coberta de tipus 2. (PCO-2)

- Tres pistes poliesportives. Dues de triples i una de doble.

Així, i a partir de les fitxes tècniques del PIEC, cada una de les instal·lacions, requereix
d’uns serveis mínims per al seu bon funcionament.

La intenció del present Projecte és la de dissenyar un complex esportiu multifuncional que
almenys sigui capaç de compensar part de les actuals mancances en un sol centre.

Així, es dissenyarà de manera que contingui tots els equipaments abans esmentats menys
les tres pistes poliesportives que hauran de ser emplaçades en d’altres llocs del Municipi pe
tal de repartir més uniformement l’oferta esportiva.

Cada una de les instal·lacions a incloure al complex esportiu requereix els següents serveis
per al seu funcionament:

PAVELLÓ DOBLE POLIESPORTIU (PAV-2)

Accés i vestíbul

Control d’accessos a pista

Magatzem auxiliar i neteja

Despatx i Administració

Serveis per a públic
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Farmaciola

Vestidors per a grups

Vestidors col·lectius

Vestidors tècnics – àrbitres

Servei de la pista

Magatzem de material

Magatzem de material sala de musculació

Sala d’instal·lacions tècniques

Grades de 200 espectadors

PISCINA COBERTA DE TIPUS 2 (PCO-2)

Accés i vestíbul

Control d’accessos i recinte de vasos

Zona d’administració

Serveis per al públic

Magatzem auxiliar i neteja

Infermeria

Vestidor tècnic – àrbitre

Vestidors col·lectius

Zona d’aigües vestidors

Vestidor per a grups

Serveis generals

Dutxes generals

Túnel de dutxes
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Magatzem material de piscina

Armari sala musculació

Galeria d’observació

Zona d’espectadors i grades

Sala d’instal·lacions tècniques i galeries soterrànies.

SALA POLIESPORTIVA TIPUS 3 (SAL-3)

Accés i vestíbul

Control d’accés

Vestidors per a grups

Vestidor tècnic – àrbitre

Neteja

Magatzem de material

Sala d’instal·lacions tècniques.

CAMP TRIPLE POLIESPORTIU (CAM-3)

Accés i vestíbul

Control accés a vestidors i camp

Serveis públics

Magatzem auxiliar i neteja

Infermeria

Vestidor tècnic – àrbitre

Vestidor de grups

Vestidors col·lectius

Magatzem material de camp
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Armari material sala de musculació

Sala d’instal·lacions tècniques.

A partir d’aquestes necessitats per a cada un dels espais i tenint en compte les diferents
circulacions per a cada tipus d’usuari es pot arribar al disseny òptim per a l’edifici.

Abans però, caldrà plantejar com és el seu funcionament, per això es disposa d’eines com:

- Diagrama de blocs

- Diagrama de fluxos

- Diagrama de màquines

- Distribució en planta

- Diagrama de recorreguts

5.2. Diagrama de blocs

Com a definició d’aquesta eina es té que el diagrama de blocs és la representació gràfica
de la seqüència de processos o treballs que es desenvolupa sobre una matèria provinent
de l’exterior fins que un producte surt acabat. És a dir, que és la representació de l’ordre de
processos aïllats. La seva principal característica és que es tracta d’una representació
qualitativa.

Per al cas d’un complex esportiu com el que es vol dissenyar,  la “matèria prima” és aquell
conjunt de persones que volen gaudir de l’esport i el producte acabat és el mateix conjunt
de persones amb les seves expectatives acomplertes i satisfetes.

Així doncs, per tal de portar a terme aquesta representació caldrà analitzar els processos
que efectuen els usuaris del complex des de la seva entrada fins a la seva sortida.

Abans però d’analitzar les activitats dels usuaris caldrà establir una classificació en funció
dels seus objectius i necessitats:

Principalment es pot dividir als usuaris en tres grans categories com són les d’Esportistes,
Espectadors i Personal del centre.
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Dins de cada grup, existiran diverses categories en funció de l’activitat específica que
desenvolupin, de la seva presència en grup o individualment, o bé de les seves
característiques d’accessibilitat.

Així, el grup d’Esportistes es pot subdividir en:
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Fig.  5.1. Divisíó usuaris esportistes
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Caldrà, doncs idear un disseny funcional per a l’edifici de manera que representi a les
activitats de tots els usuaris del complex interaccionant espais en aquells casos on les
activitats siguin comunes i separant-los en aquells casos on les activitats siguin
incompatibles, com per exemple els accessos als vasos per als usuaris de la piscina i els
del camp triple esportiu.

Així, a partir dels usuaris ja representats se’n pot extreure el següent diagrama de blocs.

5.3. Diagrama de fluxos

Per a la realització del diagrama de fluxos, caldrà abans de tot establir una unitat de temps
útil que ens permeti establir els fluxos d’usuaris per unitat de temps.

Fig.  5.3. Divisíó personal del centre

Fig.  5.1. Diagrama de blocs
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Així, es pot establir coma unitat de flux 0.5 hores per a activitat ja que és aquesta o els seus
múltiples les duracions que solen tenir les activitats desenvolupades pels usuaris d’un
poliesportiu.

Conjuntament amb els aforaments i les capacitats de cada un dels espais es poden establir
els fluxos de cada activitat i per tant es podran dimensionar espais o zones de circulació
que siguin capaces d’absorbir la quantitat de persones que circulen a partir de la Normativa
vigent com ara la NBE-CPI/96.

Els aforaments de cada un dels espais a les instal·lacions esportives venen determinats per
les Fitxes tècniques d’equipaments esportius per a cada tipus de recinte tipificades a
l’Annex del PIEC. Per als espais que s’analitzen són les següents:

AFORAMENTS

- ESPAIS ESPORTIUS

INSTAL·LACIÓ AFORAMENT

Pavelló poliesportiu doble. (PAV-2)   75 persones

Dues sales esportives de tipus 3. (SAL-3)   30 persones

Camp triple poliesportiu. (CAM-3)   90 persones

Piscina coberta de tipus 2. (PCO-2) 105 persones

- VESTIDORS

INSTAL·LACIÓ AFORAMENT

Pavelló poliesportiu doble. (PAV-2) 80 persones

Dues sales esportives de tipus 3. (SAL-3) 40 persones

Camp triple poliesportiu. (CAM-3) 100 persones

Piscina coberta de tipus 2. (PCO-2)  120 persones

- ESPECTADORS

INSTAL·LACIÓ AFORAMENT

Pavelló poliesportiu doble. (PAV-2)   80 persones
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Dues sales esportives de tipus 3. (SAL-3)   40 persones

Camp triple poliesportiu. (CAM-3) 100 persones

Piscina coberta de tipus 2. (PCO-2) 120 persones

Com es pot observar, entre l’aforament de cada un dels espais on es realitza la pràctica
d’algun esport i la capacitat dels vestidors hi ha diferència. Aquesta diferència ve donada
pel personal que desenvolupa una activitat relacionada amb les instal·lacions, però que no
és la pràctica de l’esport, com ara els àrbitres, els tècnics, el personal mèdic, els monitors i
el personal d’administració i serveis que el complex requereix.

Aquest conjunt d’usuaris ascendeix a un nombre de 50. Per tal d’establir els nivells
d’ocupació d’aquest tipus de personal, es pren com a casos més representatius de les
activitats que es poden desenvolupar al complex, un partit de basquetbol, un partit de
waterpolo, un partit de futbol i les dues sales esportives dedicades a la musculació i/o a la
rehabilitació de persones amb lesions o tractaments fisioterapèutics. A més també s’agafa
com a hipòtesi la simultaneïtat de dites activitats, procedint al següent càlcul:

ARBITRES TÈCNICS
PERSONAL
MÈDIC

MONITORS PAS

PAV-2 3+Jutge taula 2 1 3 1

PCO-2 3+Jutge taula 2 1 3 1

SAL-3.1 1 3 0.5

SAL-3.2 1 3 0.5

CAM-3 3+Jutge taula 2 1 3 1

TOTAL 12 6 5 15 4

 I si a més es tenen en compte com a PAS aquell personal destinat a Administració (4
persones) i a Restauració (4 persones) que disposaran del seu vestidor juntament amb la
resta de PAS ja comptabilitzat, s’arriba a la xifra de 50 persones.

5.3.1. Durada de les activitats i càlcul de fluxos

Com ja s’ha esmentat la durada de les activitats és variable depenent de diversos
paràmetres com ara si es tracta d’un entrenament o una competició, si és una activitat
col·lectiva o individual, etc. A més, hi haurà altres activitats, com les del personal fix de la
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instal·lació que s’haurà d’ajustar a l’horari laboral del complex. Per tant cal analitzar els
diversos casos per separat a cada un dels espais agafant l’activitat més representativa per
a cada un d’ells.

PAV-2

Una de les activitats més representatives d’aquest tipus d’espai són els partits de
basquetbol o futbol sala que s’hi poden jugar.

Els partits de basquetbol tenen una durada de 40 minuts dividits en quatre quarts de 10
minuts. Juntament amb els períodes de descans entre quarts (3 minuts), la mitja part (10
minuts) i els temps morts que els tècnics de cada equip poden demanar (1 minut x 4 temps
morts), la durada total de l’activitat és d’una hora i mitja de mitjana, tenint en compte que el
recinte ja està ocupat abans d’iniciar l’activitat i després de la mateixa als vestidors, etc.

Així, el càlcul del flux de persones que circulen per aquest espai és de 75 persones cada
hora i mitja i per tant es pot considerar un flux de 50 persones/hora.

PCO-2

Per a aquest espai, a semblança amb l’anterior, una de les activitats més representatives
són els partits de waterpolo o les sessions d’entrenament d’una hora de durada en cas que
els vasos siguin oberts al públic.

Per tant el càlcul del flux en aquest espai serà el resultat directe de 105 persones/hora.

Els espectadors no accedeixen a l’esmentat espai i per tant no es computen.

CAM-3

L’activitat que es desenvolupa amb més freqüència en aquest espai és la pràctica del
futbol. La durada d’un partit de futbol és d’una hora i mitja dividida en dos temps de
quaranta cinc minuts. A més, si es tenen en compte les interrupcions al joc, la durada del
descans de la mitja part, la possibilitat de pròrroga, i la de penals, els partits poden arribar a
una durada de dues hores i mitja.

Sabent que l’aforament de l’espai és de 90 persones, es té que el flux que circula es de 36
persones/hora.

El públic assistent accedeix des de l’exterior de les instal·lacions i per tant, no es computa la
seva presència a nivell dels fluxos del poliesportiu.

SAL-3.1 i 3.2
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Les activitats programades en sales d’aquest tipus solen ser sessions d’una hora i per tant
el càlcul del flux és directe a partir del seu aforament.

El flux d’usuaris que hi circulen és de 30 persones/hora per a cadascuna d’elles.

5.3.2. Accessos i sortides

Els accessos als espais estudiats anteriorment han de tenir la capacitat d’absorbir com a
mínim els mateixos fluxos que els anomenats espais, i per tant els fluxos a representar per
a aquestes zones seran els mateixos que per als espais d’activitat esportiva.

Pel que fa als accessos independents als recintes utilitzats tant pels àrbitres, pels tècnics,
pel personal mèdic, pels monitors com pels PAS, s’ha d’estudiar per separat el flux de cada
un dels tipus d’usuari i a posteriori sumar-los ja que la intenció és que aquests accessos
siguin comuns en un inici ramificant-se cap als respectius espais.

ACCÉS ÀRBITRES I TÈCNICS

Com s’ha vist al quadre d’aforaments anterior, per a l’espai PAV-2 es preveuen l’existència
de quatre àrbitres i dos tècnics. Així, aplicant la durada prevista d’un esdeveniment en
aquest espai s’arriba a un flux de 4 persones per hora.

L’espai PCO-2 té prevista l’assistència, com al cas PAV-2, de sis persones mitjançant
accés independent. Donat que la durada de l’activitat més representativa és d’una hora, el
flux d’aquest accés serà de 6 persones per hora.

Als dos espais reservats com a sales esportives, no es preveu l’assistència d’àrbitres ni
tècnics, i per tant el flux que circula pels accessos independents a aquests espais serà 0
persones per hora.

Finalment, per a l’espai CAM-3 també es preveu l’assistència de quatre àrbitres i dos
tècnics, però en aquest cas la durada mitja de l’activitat és de 2 hores i mitja, cosa que
implica un flux de 3 persones per hora.

El total dels fluxos circulants pels accessos independents ascendeix a 13 persones per hora
en concepte d’àrbitres i tècnics.

ACCÉS PERSONAL MÈDIC I MONITORS

L’espai PAV-2 té prevista la presència d’un assistent mèdic i de tres monitors especialitzats
en l’activitat que s’hi desenvolupa. Donat que la durada de les activitats que s’hi
desenvolupen s’assimila a una hora i mitja, es té un flux de 3 persones per hora
aproximadament.
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Per a PCO-2 la presència d’aquest tipus d’usuari és la mateixa i donada la durada de les
activitats que s’hi desenvolupen s’obté un flux de 4 persones per hora.

Tanmateix, per a les dues sales esportives SAL-3.1 i SAL-3.2 l’accés serà comú ja que està
previst situar-les de forma contigua. Així, les set persones previstes establiran un flux de 7
persones per hora.

Al CAM-3 també està prevista l’assistència d’un assistent mèdic i de 3 monitors de manera
que el flux serà de 2 persones per hora.

Així, el total de persones que circularan per aquest accés serà de 16 persones per hora.

ACCÉS PAS

Des de la zona de vestidors del PAS existiran tres accessos. Un a la zona d’administració
(que haurà d’estar comunicada amb la zona pública per a tots els usuaris) un altre a la zona
de restaurant i finalment, un altre a la zona de locals tècnics i espais esportius.

El flux que circula cap a la zona d’administració correspon a quatre persones que fan torns
de 8 hores, de manera que el seu valor és de 1 persona per cada hora aproximadament.

De la mateixa manera, els altres dos fluxos, en presentar el mateix nombre de persones i el
mateix horari tindran també un flux de 1 persona per a cada hora aproximadament.

Per tant el flux total ascendeix a 3 persones per hora.

ACCÉS ESPECTADORS

Les graderies dels recintes PCO-2, PAV-2 i CAM-3 tenen uns aforaments de 125 persones,
200 persones i  300 persones respectivament.

Donat que l’estada dels espectadors a cada una de les graderies correspondrà a la mateixa
durada de les activitats que s’hi desenvolupen, s’utilitzarà els temps de cada una d’elles.

Així, els fluxos resultants seran 125 persones per hora, 134 persones per hora i 120
persones per hora respectivament. En total 379 persones per hora.

Suposant una ocupació de 100 persones a la zona de restaurant i una durada de l’estada
en aquest recinte de mitja hora es té un flux de 200 persones per cada hora.

Pel que fa al cas de l’accés a administració, se suposa que el nombre d’espectadors que
fan alguna consulta a aquest espai serà igual al nombre de persones que hi ha per a
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atendre’ls i per tant el seu flux d’arribada serà el mateix que el de PAS que hi accedeixen.
Aquest és d’una persona per hora.

Així, el flux total de persones que accedeixen com a espectadors ascendeix a un total de
580.

Per altra banda, si se sumen el flux total d’usuaris del centre s’arriba a la xifra de 281
persones per hora. I per tant el flux total de persones que accedeixen al complex és de 861
persones per hora.

Per tant el diagrama de fluxos queda de la següent manera.

A partir d’aquest diagrama de fluxos, a continuació s’establiran els criteris a partir dels quals
es procedirà a la distribució en planta del complex esportiu.

5.4. Distribució en planta

La previsió que es té per a l’edificació del conjunt esportiu és l’execució de dues plantes
combinant els espais esportius més importants amb les seves zones de graderies. És a dir,
que a la planta baixa és on es preveu ubicar tota la zona d’activitats esportives que
necessiten una major superfície i a la planta primera serà on s’ubicaran les comunicacions

Fig.  5.5. Diagrama de flux
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amb les graderies, els serveis de restauració i les sales esportives ja que requereixen una
menor superfície que els altres espais.

Així, tot i seguint els patrons establerts en els apartats anteriors, s’arriba a la proposta de
distribució en planta següent:
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5.5. Diagrama de màquines i fitxes tècniques

Concepte de màquina: Es considerarà màquina, aquella part del complex que elabori un
treball sobre la matèria prima, per al cas d’un poliesportiu, les persones que busquen un
servei determinat. Així, en el cas que es presenta, màquina seran tots aquells espais que
l’usuari fa servir per tal d’aconseguir un estat de satisfacció a la fi de la seva estada al
complex poliesportiu.

Alhora, també seran necessàries d’altres màquines que no interaccionaran de manera
directa amb l’usuari, però que tot i així desenvoluparan funcions vitals per al correcte
funcionament de les que sí que estaran en contacte amb el client.

A més, donat el concepte que s’ha establert com a màquina anteriorment, també cal
especificar que s’haurà d’incloure la fitxa de les instal·lacions que composen a cada una de
les màquines.

Així doncs, s’assimilaran els espais esportius a màquines que realitzen determinats
processos sobre la matèria prima (clients). A aquest tipus de màquines se les anomenarà
màquina primària donat que es troben al nivell de complexitat més elevat.

Com a màquines primàries a la instal·lació a dissenyar caldrà considerar les següents:

1. Pavelló poliesportiu doble. (PAV-2)

2. Camp triple poliesportiu. (CAM-3)

3. Piscina coberta del tipus 2. (PCO-2)

4. Sala esportiva del tipus 3. (SAL-3.1)

5. Sala esportiva del tipus 3. (SAL-3.2)

Fig.  5.6. Diagrames en planta
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Aquestes màquines primàries necessiten d’altres màquines per a realitzar la seva funció.
Aquestes màquines seran les anomenades màquines secundàries i consistiran en el
conjunt d’elements necessaris per a portar a terme l’activitat de cada espai. Aquestes
poden ser cistelles de basquetbol, màquines de musculació, porteries de futbol, marcadors,
etc.
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6. Disseny i descripció de les àrees del centre

6.1. Descripció general

L'edifici consta de tres menes d’espais:

1. Els espais d’accés i servei, que s’organitzen en forma de c en torn del pati de la piscina,
tots ubicats en planta baixa i oberts cap a l’interior, amb una tipologia constructiva de
mur de formigó armat “in situ” , trasdossat d’acabats diversos segons l’espai que es
defineix i coberta o forjat, segons el cas, de llosa armada. Es busca el monolitisme cap
a l’exterior amb l’excepció d’insinuacions puntuals, però una gran permeabilitat amb els
espais propis mitjançant grans finestrals que els faci participar de manera activa o
passiva de totes les activitats que s’hi desenvolupen.

2. Les zones esportives cobertes, que són les sales esportives, la piscina i la sala
poliesportiva. Aquestes zones es maclen a la planta baixa que els serveix, i la seva
tipologia constructiva consisteix en una estructura de pilars de formigó que constitueix
un esquelet sobre el que es monta un sistema de façana ventilada amb acabat de
plaques de cortén suspeses d’una subestructura metàl·lica. Les cobertes d’aquests
espais es conceben com a façanes per la seva posició deprimida respecte a
equipaments com el cementiri i la resta dels espais que es desenvolupin a les seves
esquenes, per la qual cosa s’hi aplica el mateix acabat de les façanes, amb les
tècniques pertinents. A més a més, existeixen dues sales esportives en planta primera
obertes cap a l’interior, situades sobre les zones d’accés i servei abans esmentades, i
una sèrie d’accessos al públic, també en planta primera, amb galeries d’observació que
ofereixen immillorables persprectives dels diferents espais.  

3. Les zones descobertes, que es poden dividir en zones esportives descobertes o bé en
zones de serveis descobertes.Pel que fa a les zones esportives descobertes, es té el
camp de futbol disposat en una orientació E-O tot i empotrant-se a la muntanya a la
meitat de la seva alçada.A més de zones esportives, a l’exterior també s’hi troben zones
de servei com ara els aparcaments o la zona d’accés restringit per a vehicles, ocupant
la perifèria de la instal·lació.
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6.2. Funcionament i distribució interior

El funcionament de l’edifici preveu dues formes diferents d’utilització d’aquest: la de l’usuari
habitual que accedeix al centre esportiu a gaudir de les instal·lacions o bé a acompanyar
puntualment a un usuari i les ocasions puntuals en les que s’hi produeixi una competició
que requereixi l’accés simultani d’un nombre elevat d’espectadors.

En el cas d’usuari regular, l’entrada al centre es produeix des de l’Avinguda dels Esports.

Un cop s’entra al recinte, es té una visió de les dues ales principals que conformen la zona

de serveis en planta baixa, que són el bar-restaurant-sala de jocs i el hall d’entrada amb el

doble espai entorn al qual s’organitzen la recepció, els vestuaris del PAS, la zona

d’administració i el recorregut d’accés a la resta d’espais esportius. També des de l’entrada

es té accés a la zona administrativa.

L’ala del bar té una forma prismàtica triangular que s’obre en direcció a la muntanya

tancada per un finestral que mira en aquesta direcció. Alhora s’hi té una visió completa de

l’espai de la piscina tot i que no s’hi pot accedir directament per qüestions pràctiques de

funcionament (separació entre els fluxos d’usuaris peus nets i peus bruts). Amb tal fi, la

plataforma de la piscina en troba 1m per sobre de la cota de paviment del bar i la seva

terrassa. Aquest espai té la seva franja de serveis corresponent, i que consta d’un

magatzem-sala de màquines, una cuina, vestidors per a personal i serveis per al públic, així

com una sala d’espera prèvia que comunica amb l’entrada.

Si no s’és usuari, des de l’entrada es pot accedir directament al pis superior mitjançant les

escales o bé l’ascensor. Al pis superior es tenen vistes sobre la piscina des del corredor

d’accés a les diferents dependències o bé des de la galeria d’observació prèvia a l’arribada

a la zona de graderies. En casos de gran afluència de públic, s’ha previst una segona

entrada. Aquesta entrada es troba entre el camp de futbol i l’edifici principal, i dona accés

directe a la planta superior (en concret a la galeria d’observació), des d’on podran accedir

directament a grades, presenciar qualsevol activitat aquàtica o fins i tot veure el que estigui

succeint al camp de futbol. A aquesta mena d’espai d’observació s’hi accedeix via escales

exteriors cobertes, a través de les escales interiors, de l’ascensor, o a través del passadís

superior, des del qual també es poden observar totes les activitats i espais.
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Com a usuaris, un cop passada la zona de control, es pot accedir a la zona de vestuaris

dels diferents espais pel passadís de vestidors, que quedarà al fons del Hall, o bé per les

escales d’accés a planta primera (sales esportives) a la part esquerra del mateix Hall.

El hall en doble espai comunica amb la zona del poliesportiu i la piscina, tot superant

mitjançant una rampa el metro de diferència de cota entre ambdós espais.

Els vestidors de piscina i poliesportiu s’organitzen entorn d’aquest passadís central des del

qual se’ns insinua la piscina i la sala poliesportiva a través d’uns passadissos secundaris

d’accés a vestuaris i pista. Així, aquest passadís central, a més de distribuir els tipus

d’usuari, divideix els fluxos de circulació en tres ben diferenciats que ja no podran estar en

estances comunes fins a la fi de les diferents activitats, o bé en el canvi d’activitat. Aquest

canvi d’activitat s’haurà de realitzar seguint els preceptius procediments d’inici d’activitat. 

És a dir, si una persona intenta accedir a la piscina des del camp de futbol, obligatòriament

haurà de passar pels vestidors de piscina, canviar-se i passar pel túnel de dutxes abans del

seu accés. Aquest sistema de divisió de fluxos permet garantir les condicions d’higiene i

seguretat per a tots els usuaris, que no podran interaccionar amb altres activitats. Així

s’eviten situacions com l’anterior, on un jugador de futbol si entra a la piscina pot patir un

accident, ja que per exemple, les botes de tacs rellisquen fàcilment en un entorn moll com

és el de la piscina. Al final del passadís, la sortida condueix a l’usuari directament als

vestidors del camp de futbol i al mateix espai.

Per als usuaris del camp de futbol, a més d’aquest accés n’hi ha un des de l’àrea de serveis

exteriors, per a tots aquells usuaris que accedeixin a la instal·lació com a equip visitant o

simplement per a aquelles persones autoritzades que prefereixin accedir directament a

vestidors per qüestions de comoditat i rapidesa. Aquest accés té lloc per la zona habilitada

entre el Camp de futbol i l’edifici principal.

Adossats a la sala poliesportiva trobem la zona de vestuaris destinada a aquest espai (a la

dreta del passadís caminant cap al camp de futbol), els vestuaris destinats als usuaris de

piscina, a l’esquerra del passadís, des dels quals s’accedeix al recinte dels vasos i finalment

al costat de l’accés del camp de futbol els vestidors per als usuaris que desenvoluparan la

seva activitat en aquest recinte. Per la seva disposició és viable independitzar-los segons

l’ús que se n’hagi previst.
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6.3. Dependències i superfícies

A l’hora de procedir al disseny de l’interior del poliesportiu, a més de tenir en compte els
criteris de funcionalitat fins ara exposats, amb les anàlisis dels fluxos i les ditribucions en
planta, s’ha de tenir en compte allò que el Plà Director d’Instal·lacions i Equipaments
esportius de Catalunya estableix a les Fitxes tècniques d’equipaments esportius del seu
Annex.

Aquestes fitxes, estableixen uns mínims per a cada tipus d’instal·lació i recomanen una

distribució tipus per a cada una d’elles.

Així, en el següent  quadre resum s’exposa el conjunt de dependències juntament amb les

seves característiques funcionals més importants. Veure Plànol de Sectors de planta baixa i

planta primera. 

Quadre de superfícies en planta baixa

Superfícies construïdes: 5467.41 m2

Superfícies útils

01. Concessió Bar 101.592 m2

02. Serveis Públics 66.376 m2

03. Zona de taules Bar / Esbarjo 608.254 m2

04. Vestíbul 109.735 m2

05. Sala d’espera 31.326 m2

06. Hall 430.724 m2

07. Administració 77.976 m2

08. Accés restringit al PAS 65.302 m2

09. Vestidors PAS 160.110 m2

10. Magatzem material PAS 40.882 m2
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11. Perímetre vasos  1222.812 m2

12. Vas petit 82.245 m2

13. Vas gran 333.260 m2

14. Magatzem material PCO-2 37.077 m2

15. Vestidor 1 PCO-2 95.358 m2

16. Vestidor 2 PCO-2 96.952 m2

17. Vestidor àrbitre PCO-2 24.569 m2

18. Pista poliesportiva PAV-2 1312.324 m2

19. Vestidor àrbitre PAV-2 26.132 m2

20. Vestidor 1 PAV-2 100.977 m2

21. Vestidor 2 PAV-2 100.311 m2

22. Magatzem de material PAV-2 18.120 m2

23. Passadís distribució vestidors 203.542 m2

24. Vestidor 1 CAM-3 100.978 m2

25. Vestidor 2 CAM-3 100.314 m2

26. Accessos CAM-3 204.376 m2

27. Accés exterior 409.907 m2

Quadre de superfícies en planta pis

Superfícies construïdes: 2615.70 m2

Superfícies útils

28. Instal·lacions SAL-3.2 12.291 m2
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29. Magatzem de material SAL-3.2 15.132 m2

30. Magatzem de material SAL-3.2 15.235 m2

31. SAL-3.2 696.409 m2

32. Vestidors SAL-3.2 31.326 m2

33. Magatzem de material SAL-3.1 5.475 m2

34. Magatzem de material SAL-3.1 5.488 m2

35. Instal·lacions SAL-3.1 13.529 m2

36. Vestidors SAL-3.1 79.669 m2

37. SAL-3.1 334.918 m2

38. Passadís d’accés a les instal·lacions 236.502 m2

39. Galeria d’observació 642.918 m2

6.4. Usos de les dependències

CONCESSIONS: Les concessions són aquells espais reservats a explotacions privades

que per norma general són arrendades a petits comerços relacionats amb l’àmbit de les

activitats que es desenvolupen al centre que els acull. Així, per al cas d’una instal·lació

poliesportiva com la que ocupa aquest projecte, n’hi poden haver de dos tipus

principalment.

1. El primer tipus comprèn aquells recintes dedicats al sector de la restauració i que es
centren en proveir als usuaris del centre (tan espectadors com practicants d’alguna
activitat del centre) de productes alimentaris preparats, begudes, o fins i tot àpats.
Aquest tipus de locals requereixen unes determinades condicions, que les diferents
Normatives s’encarreguen de regular, com per exemple el Reglament de Seguretat
contra incendis en Establiments Industrials o bé la NBE-CPI/96 que estableixen quins
han de ser els recursos en matèria de seguretat contra incendis dels que ha de
disposar un establiment d’aquestes característiques. En ocasions, es pot arribar a
substituir aquests locals per la implantació de màquines expenedores de begudes i/o
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menjar, però donades les dimensions i la capacitat de l’edifici a projectar, es considera
més oportuna la implantació d’ambdós sistemes que es complementen tot i abastant
totes les zones del centre. D’aquesta manera, la previsió d’un Bar-restaurant amb el
seu propi espai en planta baixa i la implantació de màquines expenedores a la zona del
passadís de distribució de vestidors i a la Galeria d’observació permeten tenir les zones
amb més densitat de persones perfectament subministrades.

2. El segon tipus de local pot ser aquells locals que es dediquen a la venda d’articles

relacionats amb la pràctica d’un esport. És a dir, botigues on es comercialitza material

esportiu que precisament en instal·lacions com la que té per objecte aquest projecte,

és on poden tenir un mercat més ampli.

Aquests tipus de locals també s’hauran d’adequar a les condicions que estableixin les

diferents normatives referides a tal efecte.

SERVEIS: Com a tot edifici públic, seran necessaris una quantitat de serveis (ja sigui per
als usuaris com per al públic) que hauran de ser capaços per abastar al nombre de
persones que puguin arribar a ocupar el centre, i que a més hauran de complir la Normativa
d’accessibilitat per a persones discapacitades. Per tant, caldrà dissenyar aquests espais
amb cura a fi i efecte que tots els usuaris en puguin gaudir amb tota comoditat i qualsevol
que sigui el punt de la instal·lació en què es trobin.

VESTÍBULS / HALL: En aquesta instal·lació esportiva, existeixen diverses zones de reunió
on els usuaris poden restar fent temps abans d’iniciar la seva activitat, descansant després
d’aquesta, o bé simplement observant les activitats que es desenvolupen a l’interior dels
espais. Aquestes zones són els vestíbuls, que s’hauran de condicionar amb sofàs, bancs o
cadires de manera que l’usuari en pugui fer ús, però tenint en compte que a més,
habitualment són zones de trànsit. És a dir, que són espais d’intercomunicació entre les
diferents sectors del poliesportiu on, a més de distribuir els diferents fluxos de persones, les
persones s’hi poden reunir.

SALA D’ESPERA: A diferència dels vestíbuls, la sala d’espera és aquell recinte on tot el
personal no autoritzat a accedir a l’interior del recinte ha d’esperar a ser atès. Aquest
recinte s’ha de situar a prop de la porta i de l’Administració del centre (òrgan dedicat a
l’atenció del públic), de manera que l’atenció sigui el més ràpida i efectiva possible.

ADMINISTRACIÓ: Com el seu nom indica és l’òrgan que s’encarrega de gestionar el
funcionament del centre, de manera que es tracta d’un espai amb una activitat crucial. Així,
les característiques més importants de dit espai són, que ha d’estar molt ben comunicat
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amb els diferents espais i amb l’exterior (ja sigui mitjançant xarxa de veu i dades, com
físicament).  D’aquesta manera les ordres que s’emetin des d’aquest centre neuràlgic seran
trameses amb la màxima celeritat per a la seva execució. Aquí, és on es prenen totes les
decisions que afecten al centre, de manera que s’hi ha de poder realitzar juntes (per tant
s’ha d’adequar una sala de reunions), s’ha de poder atendre al públic (taulell d’informació), i
els directius del centre han de tenir els seus despatxos.

VESTIDORS, MAGATZEM DE MATERIAL I ZONA D’ACCÉS RESTRINGIT AL PAS:
Aquestes tres zones són d’ús exclusiu per al personal d’administració i serveis del centre.

Els vestidors són aquelles zones on aquestes persones es podran canviar, dutxar, etc.

El magatzem de material, és la zona on està previst que es desin les eines de treball
d’aquest personal. De fet, bàsicament serà per a l’ús del personal de manteniment i de
neteja.

Cal tenir en compte que aquest local haurà de respectar les condicions de la NBE-CPI/96
en qualitat de protecció contra incendis ja que en aquest espai s’hi poden emmagatzemar
materials perillosos o productes químics que poden representar un perill per als usuaris.

Aquests espais doncs, seran restringits per a la resta d’usuaris.

VASOS PCO-2: Els vasos, en definitiva són les piscines del centre, que conjuntament amb
els seus perímetres, els seus vestidors i el seu magatzem de material conformen l’espai
PCO-2.

MAGATZEM DE MATERIAL PCO-2: A diferència del magatzem del PAS, aquest
magatzem no és d’ús restringit, tot i que és necessària la presència d’algun responsable, ja
que es tracta d’aquella zona on s’emmagatzemen els estris més utilitzats en la pràctica de
la natació en les seves diferents disciplines. Materials com porteries de waterpolo, gorres
de plàstic, flotadors, sabatilles de piscina i d’altres objectes relacionat amb les teràpies
impartides a l’aigua per a totes aquelles persones que fan ús de la instal·lació amb fins
terapèutics.

VESTIDORS PCO-2: Els vestidors d’aquesta instal·lació són dos de manera que quan la
piscina està oberta a tots els usuaris, aquests en tinguin un per a dones i l'altre per a
homes. En cas que el recinte estigui restringit per la pràctica d’alguna activitat de grup com
ara partits de waterpolo,  els vestidors es podran utilitzar per als dos equips que hi
participin, tenint en compte que a més d’aquests vestidors n’hi ha un habilitat per a àrbitres.
Tots els vestidors seran confeccionats seguint les directrius d’accessibilitat per a persones
de mobilitat reduïda ja que, com ja s’ha comentat, aquest espai restarà al servei de



POLIESPORTIU MUNICIPAL A SANT CARLES DE LA RÀPITA
Anàlisi constructiu i estructural. Memòria. Pág. 45

persones amb dificultats físiques per desenvolupar-hi activitats de recuperació i
rehabilitació.

PISTA POLIESPORTIVA PAV-2: És el recinte que comprèn l’espai on es desenvolupen
totes les activitats indoor com ara el basquetbol, voleibol, etc.

VESTIDORS PAV-2: Com en el cas de la piscina, els vestidors d’aquest espai també són
dos, amb el mateix sistema d’utilització que l’anterior. De la mateixa manera,  han de reunir
totes les condicions necessàries per a l’accés de persones amb mobilitat reduïda.

MAGATZEM DE MATERIAL PAV-2: Aquest magatzem no és d’ús restringit, tot i que és
necessària la presència d’algun responsable, ja que es tracta d’aquella zona on
s’emmagatzemen els estris més utilitzats en la pràctica dels esports indoor a les seves
diferents disciplines. Així, caldrà analitzar la conveniència de prendre mesures contra el foc,
en cas que la càrrega de foc dels materials que s’hi emmagatzemin sigui molt elevada.

PASSADÍS DE DISTRIBUCIÓ VESTIDORS: Aquesta zona no és ben bé un local, sinó que
és un espai comú on es distribueixen els diferents usuaris en funció de l’activitat a
desenvolupar. De fet és un vestíbul, però donada la seva importància cal remarcar-ne algun
tret.

Aquest espai és purament de trànsit i molt concorregut, i per tant aquí no s h́i poden situar
obstacles com bancs, que no permetin el lliure pas. Per al cas de màquines expenedores,
aquestes s’hauran de col·locar de manera que no destorbin a l’usuari.

VESTIDORS CAM-3:  Com en cas dels vestidors anteriors n’hi ha dos. I la sistemàtica d’ús
és la mateixa.

INSTAL·LACIONS SAL-3.2 I SAL-3.1: Espai reservat a les instal·lacions d’enllumenat i
clima per a la sala esportiva 3.2. Per exemple, s’hi poden ubicar els quadres elèctrics
d’aquesta zona.

MAGATZEMS DE MATERIAL SAL-3.2 I SAL-3.1: En aquest recinte s’hi emmagatzemen
tots aquells objectes relacionats amb les diferents activitats que es desenvolupen a la sala.

SALES ESPORTIVES 3.2 I 3.1: Sales on s’hi desenvolupen activitats com ara la
musculació, el fitness, la rehabilitació i recuperació de persones amb mobilitat reduïda, el
ioga, etc.

GALERIA D’OBSERVACIÓ: És aquell recinte de tipus vestíbul que permet la visualització
dels diferents espais on es desenvolupen activitats.
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7. Estructura

7.1. Disseny estructural de l’edifici

7.1.1. Morfologia del conjunt.

El disseny de l’estructura d’aquest edifici públic va íntimament relacionat amb els nous
espais creats i per tant, els criteris de disseny estructural que s’han adoptat neixen com a
resposta de les necessitats que l’edifici demana a l’hora de transformar-se en quelcom real.

S’ha buscat una materialització de l’estructura que permetés reflectir al màxim les
intencionalitats espacials de l’edifici. Els elements estructurals no s’entenen com a un factor
extern que s’introdueix a l’edifici una vegada aquest està dissenyat, produint tensions que
en molts casos esdevenen irresolubles, sinó que l’edifici es crea amb l’estructura des d’un
principi.

Així, en iniciar el plantejament de com dissenyar el conjunt, dos paràmetres esdevenen
bàsics per a la decisió de forma i distribució.

El primer d’aquests factors el marca la inclinació del terreny escollit com a emplaçament de
l’edifici, que el condiciona pel que fa a la ubicació de les zones on es desenvoluparan
activitats reservades a grans espais com són la pista poliesportiva i la piscina. El disseny de
l’espai preveu que aquestes dues instal·lacions es disposaran en paral·lel i la seva
orientació (direcció associada a la longitud màxima) es posicionarà perpendicularment a la
pendent del terreny per així minimitzar els seus efectes a l’hora de procedir a la seva
execució. Amb aquesta disposició s’aconsegueix reduir els desnivells de terreny en els que
es construiran els dos espais i optimitzar els recursos.

El segon factor que influeix a la disposició de l’edifici és la urbanització ja executada que
envolta al solar de l’edifici, que forma un angle de trenta graus amb la pendent del terreny.
Són dos els carrers que envolten al solar formant angle de noranta graus entre si, de
manera que estableixen un sistema d’eixos secundari (vermell) que forma l’angle abans
esmentat de trenta graus respecte als eixos que formen la pendent del terreny i la seva
ortogonal, al qual anomenarem sistema d’eixos primari (blau).

És del desfasament entre aquests dos sistemes d’eixos el que propicia que per a un millor
aprofitament del terreny, es creïn dos espais de forma triangular que envoltin els dos espais
principals (piscina i pista) de manera que la façana exterior del conjunt esdevingui paral·lela
a la urbanització existent.



POLIESPORTIU MUNICIPAL A SANT CARLES DE LA RÀPITA
Anàlisi constructiu i estructural. Memòria. Pág. 47

Així, la sensació que ofereix el conjunt vist en planta és la de dos cossos rectangulars que
intersequen entre si, un solidari al sistema de coordenades primari i l’altre solidari al sistema
de coordenades secundari.

7.1.2. Fonamentació.

Tal i com ja s’ha fet esment a l’apartat 4.6. del present projecte, en tractar-se d’un Projecte
de Fi de Carrera, no s’ha pogut disposar d’un informe geotècnic del terreny previst per a
l’emplaçament de l’edifici. Així, se’n pren un d’un terreny amb característiques similars del
qual ja n’han estat exposades les característiques a l’esmentat apartat i del qual se’n
presenten els resultats dels diferents sondeigs a l’Annex 1, inclòs al CD adjunt.

A l’hora de plantejar com procedir al disseny de la fonamentació de l’edifici, es plantegen
com a possibles solucions dues de principals: l’execució de lloses de fonamentació per al
conjunt dels tres edificis en què es dividirà el projecte o bé l’execució d’una fonamentació a
base d’encepats i pilots en aquelles zones on els pilars carreguin i distribueixin pesos i
moments, que són dues de les modalitats habitualment emprades a la construcció. També
es planteja la possibilitat d’adoptar una solució mixta dissenyant una fonamentació a base

Fig.  7.1. Terreny
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de sabates de formigó armat en aquelles zones en què un conjunt de pilars  d’una mateixa
zona o alineació.

De les tres possibles, se’n descarten les dues consitents a l’execució de lloses de formigó
armat donat que en el cas de la primera, la despesa en formigó i ferrallería per a un conjunt
d’edificis que ocupa una extensió de terreny tan important és molt elevada comparada amb
el que representa l’execució d’encepats i de pilots (ja només pel que fa a volum de
formigó). Per al cas de la solució mixta, tot donant un cop d’ull a les conclusions de l’Estudi
Geotècnic es pot entendre que donades les característiques del terreny (de baixes
resistència a compressió simple i densitat, de poca consistència i d’alts percentatges
d’humitat) és més convenient assegurar l’estabilitat de tota l’estructura mitjançant una
fonamentació a base d’encepats i pilots de formigó armat que s’introdueixin dintre del
terreny a una distància suficient i amb un diàmetre tal que els faci suficients per tan de
transmetre càrregues i moments al terreny de manera adequada.

Així, per tal de procedir al disseny de la fonamentació es trien tres diàmetres diferents dels
quals se’n calcula la capacitat portant i posteriorment se’n escull el més convenient en
funció de les càrregues aplicables en el càlcul del conjunt de l’edifici.

En funció dels talls litològics, es plantegen pilots curts, d’uns 10 metres de longitud,
recolzats a l’estrat de sorres.

Arribats a aquest punt i seguint el procediment de càlcul establert a la NTE-CPI
(pilots “in situ”) es pot procedir al càlcul de la capacitat portant dels pilots en funció dels
resultats obtinguts a l’estudi Geotècnic. Aquesta Nota Tècnica , que no és d’obligat
compliment per al present projecte, estableix  uns procediments de càlcul i dimensionat de
pilots de formigó “in situ” orientatius que permeten portar a terme l’esmentat càlcul de
manera prou significativa i segura a l’hora d’establir els condicionants per a la present
estructura.

De les dades obtingudes a l’estudi geotècnic se n’extreu que per a una profunditat de 10
metres, el nombre de cops a l’assaig estàndard de penetració dinàmica (N) mitjà és de
N=15 cops / 30 cm. (mitjana obtinguda a partir dels assaigs a 3.3 m., 6.3 m. i 9 m. que
resulten N=24, N= 14 i N=7 cops / 30 cm. respectivament) i per tant, per tal de calcular el
valor de la resistència en punta per a cada diàmetre de pilot i de la resistència per fust, es
procedeix de la següent manera:

Rp = 4 x N x L x A (Ec.
7.1.)
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On N és el valor de l’assaig de penetració estàndard equivalent, L la longitud del pilot, i A
l’àrea de la secció circular del pilot.

Per tant, els resultats per als tres diàmetres són:

Rp45 = 95 Tm, Rp65 = 200 Tm i Rp85 = 342 Tm

Que a més s’aproximen als valors que es poden obtenir a la Taula 4 de la NTE-CPI de
càlcul de la resistència en punta.

Anàlogament, per a la resistència per fust es té:

Rf = π  x D x L x Fi sorres (Ec.

7.2.)

I si es té en compte que del mateix Estudi Geotècnic se’n extreu que Fi sorres pren un valor
de 7,5 Tm /m2, s’obtenen els següents resultats:

Rf45 = 64 Tm, Rf65 = 92 Tm i Rf85 = 102 Tm

Per tant, la capacitat portant dels pilots en funció del seu diàmetre serà:

Q = (Rp+Rf) / 3 (Ec.
7.3.)

Obtenint els següents valors per als tres diàmetres:

Q45 = 53 Tm, Q65 = 97 Tm i Q85 = 154 Tm

Definits els pilots que s’empren al disseny de la fonamentació, cal també definir quin tipus
d’encepats seran els necessaris per a la fonamentació del projecte.

Per al cas que ocupa, es defineixen tres tipologies d’encepats. Encepat rectangular de dos
pilots, encepat triangular de tres pilots, i  l’encepat quadrat de quatre pilots. L’ús de cada un
del tipus d’encepat ve donat per la morfologia de l’estructura que suporten i els esforços i
moments que reben.

Per al dimensionament de la fonamentació i de la resta de l’estructura s’ha emprat el
programa de càlcul i de resolució de sistemes estructurals Cype, mitjançant el qual s’han
dimensionat els encepats de la fonamentació per a cada un dels edificis que formen el
conjunt de les instal·lacions.

Els càlculs corresponents a aquest estudi estructural es troben a l’Annex 2.
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7.1.3. Dimensionament

El dimensionament es porta a terme mitjançant el paquet informàtic de càlcul d’estructures i
resolució de sistemes estructurals Cype. Tots els resultats són a l’Annex 2 del CD adjunt.

7.1.4. Relació de Normes que afecten al Projecte d’Estructura

La Normativa consultada per al disseny de l’estructura ha estat:

NBE-AE-88 Accions a l’edificació

EHE Instrucció de formigó estructural

EF-96 Instrucció per al Projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat o
pretensat.

EH-91 Instrucció per al Projecte i execució d’obres de formigó en massa o armat.

EA-95 Estructures d’Acer a l’Edificació.

7.1.5. Aplicació de la Normativa

NBE- AE-88: “ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL”.

En aquest apartat, es detallen els valors que s’han aplicat en el càlcul de cada un dels
elements resistents i la seva cimentació ressenyant que s’ajusten a la Normativa i en el seu
cas justificant per què se n’aparten.

Així, per al present projecte es consideraran les següents accions per tal de calcular i
dimensionar l’estructura dels edificis ajustant-se als valors que la Norma estableix.

Accions gravitatòries: Com a accions gravitatòries s’entenen aquelles produïdes pel propi
pes dels elements constructius, dels objectes que poden actuar per raó d’ús i de la neu a
les cobertes.

Les accions gravitatòries alhora es poden classificar en Concàrrega (que alhora es pot
subdividir en Pes propi i Càrrega permanent), i Sobrecàrrega (que igualment es pot dividir
en Sobrecàrrega d’Ús i de neu).

Per al cas que ocupa, com a pes propi s’escollirà el pes equivalent de l’estructura de
jàsseres metàl·liques en gelosia que faran la funció estructural de suportar la coberta amb
tots els seus elements i transmetre els esforços als pilars que alhora els transmetran a la
cimentació.
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Com a càrrega permanent caldrà analitzar els pesos de tots els elements constructius i
instal·lacions fixes que suportarà l’element resistent, i per això cal fer la següent
descomposició dels materials i elements de coberta i establir el càlcul del seu pes.

La Norma NBE-AE-88 a les taules 2.3, 2.4 i 2.5 estableix diversos pesos específics en
funció del material o l’element constructiu. Cal dir que en el cas del càlcul que ens ocupa, 
no tots els pesos específics dels diversos materials emprats es poden trobar a la Norma i
per tant s’ha optat per contrastar-los per altres vies.

COBERTA:

- Xapes de Cortén (Acabat) 48 Kg/m²

- Làmina asfàltica 4 Kg/m²

- Capa separadora i de regularització 35 Kg/m²

- Aïllament tèrmic poliestirè extruït (4 mm.) 1.32 Kg/m²

- Forjat col·laborant

H-200 388 Kg/m²

Xapa col·laborant 13.97 Kg/m²

FALS SOSTRE:     10 Kg/m²

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA:       0 Kg/m²

INSTAL·LACIÓ DE CLIMA:       0 Kg/m²

Per tant la càrrega permanent existent a l’edifici ascendeix a 500.29 Kg/m².

Aquest doncs és un dels valors emprats al càlcul de l’estructura. De fet, com es tracta d’una
estructura mixta composta per jàsseres tipus Pratt que sustenten les cobertes de cada un
dels edificis s’ha pres l’anterior valor calculat i s’ha distribuït per a cada pòrtic de manera
que mitjançant l’eina “Metal 3D” del paquet informàtic Cype s’ha obtingut les resultants per
a cada nus de recolzament als pilars, podent representar com a càrrega externa amb el
valor adequat (prenent el coeficient d’encastament com a 1) a l’hora de procedir al càlcul de
la part de formigó armat corresponent a l’estructura.

Accions del vent: Per a un correcte funcionament estructural, cal que els edificis estiguin
convenientment contraventats de manera que aquests puguin suportar les accions
provocades per aquest agent climatològic. És doncs per això que cal saber quina és la
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influència d’aquest element per tal de dissenyar l’edifici amb totes les condicions de
seguretat necessàries per a un correcte funcionament.

Segons la NBE-AE/88 s’admet que el vent, en general, actua horitzontalment i en qualsevol
direcció, i per tant per a cada cas es considerarà aquelles accions que es considerin les
més desfavorables.

La velocitat del vent, exerceix una pressió dinàmica sobre l’edifici que resulta una
sobrecàrrega per a qualsevol element superficial d’una construcció, tant orientat a barlovent
com a sotavent en direcció a la seva normal, positiva (pressió) o negativa (succió). Aquesta
depèn de la configuració de l’edifici i de l’angle d’incidència del vent sobre la superfície, i la
Norma estableix els diferents coeficients de càlcul per a obtenir els valors de la
sobrecàrrega. Tot i així, el paquet informàtic emprat permet, en funció de l’emplaçament de
l’edifici i de la longitud de façana que es troba exposada a l’acció del vent, calcular si aquest
resisteix l’acció d’aquest.

Accions tèrmiques i reològiques: Aquestes són les accions produïdes degut a les
deformacions produïdes per variacions de temperatura i per les que experimenten els
materials en el transcurs del temps per altres causes. Aquestes poden no considerar-se a
les estructures formades per pilars i bigues quan es disposa de juntes de dilatació a una
distància adequada. Segons la Norma, la distància entre juntes de dilatació no ha de
sobrepassar els 40 m. És per això que el càlcul estructural s’ha desenvolupat per a tres
conjunts d’edificis per separat, ja que entre ells s’hi disposa una junta de dilatació fent que
tot i que formin part d’un sol conjunt donant la sensació d’un tot, en realitat siguin tres
estructures independents. Així no cal tenir en compte aquest tipus d’accions.

Accions sísmiques: Donat que el paquet informàtic desenvolupa una anàlisi dinàmica en
funció de les condicions de l’edifici, no considera aquest tipus d’accions.

7.2. Disseny estructural

Posteriorment a l’establiment de les condicions a les que s’ha de veure sotmesa l’estructura
és moment de definir i descriure el tipus d’estructura necessari per a complir amb totes les
necessitats del centre.

Per això cal tenir en compte aspecte fonamental en aquests edificis: en tractar-se
d’instal·lacions esportives, l’espai per a poder-hi desenvolupar tot tipus d’activitat d’aquest
caire  ha de ser completament diàfan, i per tant això condiciona substancialment al disseny,
obligant a un disseny amb grans llums entre pilars en aquells espais destinats a activitats
esportives. Aquest és el cas de la pista poliesportiva, la piscina i les sales esportives.
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És per això que s’opta per a una estructura mixta a base de pilars i forjats intermedis de
formigó i una estructura metàl·lica a base de jàsseres en gelosia de tipus Pratt que han de
suportar el pes de la coberta amb unes llums d’uns trenta cinc metres de longitud.

 El tipus de perfils i el dimensionament de cada unitat d’obra es porta a terme mitjançant
processos informàtics que permeten maximitzar les prestacions de l’estructura tot
minimitzant els costos de la mateixa per tal d’obtenir una major rendibilitat.

Com ja s’ha fet esment a l’anterior punt del capítol, els tres edificis han estat dissenyats
independentment tot i que s’han tingut en compte les possibles interaccions en
fonamentacions, etc.

Pel que fa als forjats dels edificis es planteja com a solució lloses armades, degut als
esforços que aquestes han d’absorbir i per tal d’evitar al màxim les vibracions que es
puguéssin produir degut a les activitats físiques que tenen lloc als diferents espais. Així
mateix es preveu executar en planta baixa un forjat sanitari que permeti, sobretot al cas de
la piscina, d’adaptar-lo per al pas d’instal·lacions. Aquestes lloses està previst que estiguin
armades per mitjà de malles d’acer i reforços tant superiors com inferiors a les zones més
crítiques, així com per creuetes per evitar els efectes del punxonament que es pugui produir
a les rodalies dels pilars que sustenten els forjats.
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8. Instal·lacions

8.1. Instal·lació de mitja tensió

8.1.1. Objectiu

L'objecte del present apartat és definir les parts que componen la instal·lació elèctrica de
Mitja Tensió, del condicionament de l'edifici.

8.1.2. Normativa

· Reglament de L.A.A.T. Aprovat per Decret 3.151/1968, de 28 de novembre,
B.O.E. de 27-12-68.

· Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals
Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. Aprovat per Reial Decret
3.275/1982, de novembre, B.O.E. 1-12-82.

· Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió aprovat per Decret
de 28/11/68.

· Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions
Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84.

· Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions
Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació, Reial Decret 3275/1982. Aprovades per ORDRE del
MINER de 18 d'octubre de 1984, B.O.E. de 25-10-84.

· Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Aprovat per Decret 2.413/1973, de
20 de setembre, B.O.E. de 9-10-73.

· Instruccions Tècniques Complementàries, denominades MI-BT. Aprovades per
ORDRE del MINER de 31 d'octubre de 1973, B.O.E. de 27, 28, 29 i 31 de
desembre de 1973.
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· Reial Decret 614/2001, de 8 de Juny, sobre disposicions mínimes per a la
protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant del risc elèctric.
Condicions imposades pels organismes Públics afectats.

· Reial Decret 2949/1982 de 15 d'Octubre d'Escomeses Elèctriques.

· NTE-IEP. Norma tecnològica del 24-03-73, per a Instal·lacions Elèctriques de
POSADA a Terra.

· Normes UNE i recomanacions UNESA.

8.1.3. Característiques generals del Centre de Transformació

Tota la instal·lació quedarà subjecta a les Normes que dictamina el Reial Decret Llei
3275/1982 de 12 de Novembre sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en
centrals Elèctriques subestacions i centres de transformació.

El Centre de Transformació, tipus abonat o client, objecte d'aquest projecte té la missió de
subministrar energia, realitzant-se el mesurament d'aquesta en MT.

L'energia serà subministrada per la companyia a la tensió trifàsica de 25 kV  i freqüència de
50 Hz, realitzant-se l'escomesa per mitjà de cables subterranis.

Per a la instal·lació que ens ocupa s'han previst els següents elements principals per a la
transformació en Mitja Tensió :

8.1.3.1. Centre de Seccionament i Mesurament

El centre de mesurament i seccionament s'ubicarà al límit exterior de la propietat,
accessible des de l'exterior. Es realitza per tant el mesurament de l'energia en mitja tensió,
emprant per a la seva aparamenta cel·les prefabricades segons norma UNE 20.099.

Els tipus generals d'equips de MT empleats en aquest projecte són:

· CGM: Cel·les modulars d'aïllament i tall en gas, extensibles "in situ" a dreta i
esquerra, sense necessitat de reposar gas.

8.1.3.2. Centre de Transformació ET

Està prevista la seva ubicació segons allò que s'ha indicat en els plànols, en una habitació
destinada expressament per a això, on quedaran ubicats els elements següents:
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• Cel·les de protecció

• Transformador

A banda dels dits elements el subministrament i muntatge comprendrà tots els ferramentes
perceptius, material de conexionat, cables i elements de seguretat.

8.1.3.3. Programa de necessitats i potència instal·lada

Per al dimensionat dels centres de transformació s'ha partit de la previsió de consum amb
una potència màxima simultània de 531,54 kW, tal i com s'indiquen en els esquemes, i
justificats en els càlculs, segons exigències de coeficients de simultaneïtat de la propietat.

Per atendre a les necessitats a dalt indicades, la potència total instal·lada en aquest Centre
de Transformació és de 600 kVA.

· POTÈNCIA del transformador 1: 600 kVA

· Refrigeració del transformador 1: sec

8.1.3.4. Descripció de la instal·lació

• Centre de Transformació : el centre de transformació d'aquest projecte s'ubica a
l’Edifici B

• Centre de Seccionament i Mesurament : el centre de mesurament i seccionament
d'aquest projecte s'ubica a l’Edifici B.

8.1.3.5. Característiques de la Xarxa d’Alimentació

La xarxa de la qual s'alimenta el Centre de Transformació és del tipus subterrani, amb una
tensió de 25 kV, nivell d'aïllament segons la MIE-RAT 12, i una freqüència de 50 Hz.

8.1.3.6. Característiques de l’aparamenta de Mitja Tensió

Característiques generals dels tipus d'aparamenta empleats a l'instal·lació:

Cel·les: CGM

Les cel·les CGM formen un sistema d'equips modulars de reduïdes dimensions per a MT,
amb aïllament i tall en gas, els enbarrats del qual es connecten utilitzant uns elements
d'unió. Les parts que componen aquestes cel·les són:
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- Base i frontal

- Cuba

- Interruptor/Seccionador/Seccionador de posada a terra

- Comandament

- Fusibles (Cel·la CMP-F)

- Connexió de cables

- Enclavatges

8.1.3.7. Característiques descriptives de les Cel·les i Transformadors de Mitja
Tensió

8.1.3.7.1 Entrada / Sortida 1: CGM - CML Interruptor - seccionador

Cel·la amb envoltant metàl·lica, formada per un mòdul amb les següents característiques:

La cel·la CML de línia, està constituïda per un mòdul metàl·lic amb aïllament i tall en gas,
que incorpora al seu interior un embarrat superior de coure, i una derivació amb un
interruptor-seccionador rotatiu, amb capacitat de tall i aïllament, i posició de posada a terra
dels cables d'escomesa inferior-frontal mitjançant bornes endollables. Presenta també
captadors capacitius per a la detecció de tensió en els cables d'escomesa.

Característiques elèctriques:

· Tensió assignada: 25 kV

· Intensitat assignada: 630 A

· Intensitat de curta durada (1 s), eficaç: 16 ca

· Intensitat de curta durada (1 s), cresta: 40 ca

· Nivell d'aïllament

- Freqüència industrial (1 min) a terra i entre fases: 50 kV

- Impuls tipus raig a terra i entre fases (cresta): 125 kV

· Capacitat de tancament (cresta): 40 ca
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· Capacitat de tall

8.1.3.7.2 Entrada / Sortida 2: CGM – CML Interruptor - seccionador

Cel·la amb envoltant metàl·lica, formada per un mòdul amb les següents característiques:

La cel·la CML de línia, està constituïda per un mòdul metàl·lic amb aïllament i tall en gas,
que incorpora al seu interior un embarrat superior de coure, i una derivació amb un
interruptor-seccionador rotatiu, amb capacitat de tall i aïllament, i posició de posada a terra
dels cables d'escomesa inferior-frontal mitjançant bornes endollables. Presenta també
captadors capaciti-us per a la detecció de tensió en els cables d'escomesa.

Característiques elèctriques:

· Tensió assignada: 25 kV

· Intensitat assignada: 630 A

· Intensitat de curta durada (1 s), eficaç: 16 ca

· Intensitat de curta durada (1 s), cresta: 40 ca

· Nivell d'aïllament

- Freqüència industrial (1 min) a terra i entre fases: 50 kV

- Impuls tipus raig a terra i entre fases (cresta): 125 kV

· Capacitat de tancament (cresta): 40 ca

· Capacitat de tall

Corrent principalment activa: 400 A

8.1.3.7.3 Seccionament Companyia: CGM – CMIP Interruptor passant

Cel·la amb envoltant metàl·lica, formada per un mòdul amb les següents característiques:

La cel·la CMIP d'interruptor passant està constituïda per un mòdul metàl·lic amb aïllament i
tall en gas, que incorpora al seu interior un embarrat superior de coure, interromput per un
interruptor-seccionador rotatiu, amb capacitat de tall i aïllament, per aïllar les parts esquerra
i dreta d'aquest.
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Característiques elèctriques:

· Tensió assignada: 25 kV

· Intensitat assignada: 630 A

· Intensitat de curta durada (1 s), eficaç: 16 ca

· Intensitat de curta durada (1 s), cresta: 40 ca

· Nivell d'aïllament

Freqüència industrial (1 min)

a terra i entre fases: 50 kV

Impuls tipus raig

a terra i entre fases (cresta): 125 kV

· Capacitat de tancament (cresta): 40 ca

· Capacitat de tall

8.1.3.7.4 Protecció General: CGM – CMP – V Interruptor automàtic de buit

Cel·la amb envoltant metàl·lica, formada per un mòdul amb les següents característiques:

La cel·la CMP-V d'interruptor automàtic de buit està constituïda per un mòdul metàl·lic amb
aïllament en gas, que incorpora al seu interior un embarrat superior de coure, i una
derivació amb un seccionador rotatiu de tres posicions, i en sèrie amb ell, un interruptor
automàtic de tall en buit, enclavat amb el seccionador. La posada a terra dels cables
d'escomesa es realitza a través de l'interruptor automàtic. Presenta també captadors
capacitius per a la detecció de tensió en els cables d'escomesa.

Característiques elèctriques:

· Tensió assignada: 25 kV

· Intensitat assignada: 400 A

· Nivell d'aïllament
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Freqüència industrial (1 min)

a terra i entre fases: 50 kV

Impuls tipus raig

a terra i entre fases (cresta): 125 kV

· Capacitat de tancament (cresta): 400 A

· Capacitat de tall en curtcircuit: 16 ca

8.1.3.7.5 Mesura: CGM – CMM Mesura

Cel·la amb envoltant metàl·lica, formada per un mòdul amb les següents característiques:

La cel·la CMM de mesura és un mòdul metàl·lic, construït en xapa galvanitzada, que permet
la incorporació al seu interior dels transformadors de tensió i intensitat que s'utilitzen per
donar els valors corresponents als aparells de mesura, control i comptadors de mesura
d'energia.

La tapa de la cel·la compta amb els dispositius que eviten la possibilitat de contactes
indirectes i permeten el segellat d'aquesta, per garantir la no manipulació de les
connexions.

Característiques elèctriques:

· Tensió assignada: 25 kV

Altres característiques constructives:

· Transformadors de mesura: 3 TT i 3 TU

8.1.3.7.6 Protecció Transformador 1: CGM – CMP – V Interruptor automàtic de buit

Cel·la amb envoltant metàl·lica, formada per un mòdul amb les següents característiques:

La cel·la CMP-V d'interruptor automàtic de buit està constituïda per un mòdul metàl·lic amb
aïllament en gas, que incorpora al seu interior un enfangat superior de coure, i una
derivació amb un seccionador rotatiu de tres posicions, i en sèrie amb ell, un interruptor
automàtic de tall en buit, enclavat amb el seccionador. La posada a terra dels cables
d'escomesa es realitza a través de l'interruptor automàtic. Presenta també captadors
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capaciti-us per a la detecció de tensió en els cables d'escomesa.

Característiques elèctriques:

· Tensió assignada: 25 kV

· Intensitat assignada: 400 A

· Nivell d'aïllament

Freqüència industrial (1 min)

a terra i entre fases: 50 kV

Impuls tipus raig

a terra i entre fases (cresta): 125 kV

· Capacitat de tancament (cresta): 400 A

· Capacitat de tall en curtcircuit: 16 ca

Altres característiques constructives:

· Comandament interruptor automàtic: manual RAV

· Relé de protecció: RPGM

8.1.3.7.7 Transformador 1: Transformador sec 36 KV

Transformador trifàsic reductor de tensió, construït segons les normes citades anteriorment,
amb neutre accessible en el secundari, de potència 600 kVA i refrigeració natural sec, de
tensió primària 25kV  i tensió secundària 420 V en buit (TR-1).

Altres característiques constructives:

· Regulació en el primari: + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %

· Tensió de curtcircuit (Ecc): 6%

· Grup de connexió: Dyn11

· Protecció incorporada al transformador: Central electrònica d'alarmes
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8.1.3.8. Característiques de la Connexió de Mitja Tensió

De les cel·les de protecció als transformadors es realitzarà una connexió amb cable
d'alumini de 1x240mm², d'aïllament sec RHV-H16 18/36kV. Amb bornes ELASTIMOLD, ref:
K-158 LR i  cons difusors, per ser instal·lats en els extrems del cable anterior.

Del transformador al Quadre General de Baixa, es conecta mitjançant cable 0'6/1kV.

8.1.4. Mesura de l’Energia Elèctrica

La mesura d'energia es realitzarà mitjançant un quadre de comptadors connectat al primari
del transformador d'intensitat i de tensió de la cel·la de mesura.

El conjunt consta d'un comptador tarificador electrònic multifunció, un registrador electrònic
i una interlínia de verificació.

8.1.5. Relès de protecció, Automatismes i Control

8.1.5.1. Sistema Autònom de Protecció: RPGM

El RPGM és un sistema autònom de protecció desenvolupat específicament per a la seva
utilització a la cel·la CGM d'interruptor automàtic CMP-V.

Característiques de protecció:

· Protecció contra sobrecàrregues de fase, mitjançant famílies de corbes CEI
60255-XX i UNE-EN 60255-XX normalment inversa, molt inversa,
extremadament inversa o a temps definit.

· Protecció contra curtcircuits entre fases, mitjançant família de corbes a temps
definit (instantani).

· Protecció contra sobrecàrregues homopolars o fugues a terra, mitjançant famílies
de corbes CEI 60255-XX i UNE-EN 60255-XX normalment inversa, molt inversa,
extremadament inversa, o a temps definit.

· Protecció contra curtcircuits fase-terra, mitjançant família de corbes a temps
definit (instantani).

· Protecció contra sobreescalfaments o inundacions mitjançant entrada de tir per a
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contacte lliure de tensió.

8.1.6. Posada a Terra

Les posades a terra s'estableixen amb objecte, principalment, de limitar la tensió que
respecte a terra poden presentar, en un moment donat, les masses metàl·liques, assegurar
l'actuació de les proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el material utilitzat.

Comprèn tot lligam metàl·lic directe sense fusible ni cap protecció, de secció suficient, entre
determinats elements o parts d'una instal·lació i un elèctrode, o grup d'elèctrodes, enterrats
al sòl, a fi d'aconseguir que en el conjunt d'instal·lacions no existeixin diferències de
potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de falta o les
de descàrrega d'origen atmosfèric.

8.1.7. Instal·lacions Secundàries

8.1.7.1. Enllumenat

 A l'interior de cada centre s'instal·larà llum capaç de proporcionar un nivell d'il·luminació
suficient per a la comprovació i maniobra dels elements d'aquest (150 lux).

El focus lluminós estarà disposat de tal forma que es mantingui la màxima uniformitat
possible en l'il·luminació. Es disposarà també un punt de llum d'emergència de caràcter
autònom en cada centre que senyalitzarà els accessos.

L'interruptor se situarà al costat de la porta d'entrada, de forma que el seu accionament no
representi perill per la seva proximitat a l'Alta Tensió.

8.1.7.2. Protecció contra incendis

S'inclourà un extintor d'eficàcia 89B.

8.1.7.3. Ventilació

Segons MIE-RAT 14, apartat 3.3 , totes les sales de transformació disposaràn d'entrades i
sortides d'aire, les entrades en el part inferior de la sala i la sortida al part superior

Haurà d'existir una lliure circulació de l'aire al voltant del transformador sent aconsellable
distanciar les seves superfícies de refrigeració un mínim de 600 mm, de les parets
confrontants, l'altura del local haurà de ser àmplia a fi d'aconseguir un enèrgic flux d'aire.

La ventilació del Centre es realitzarà de mode natural mitjançant reixes a les portes. 
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8.1.7.4. Mesures de Seguretat

No serà possible accedir a les zones normalment en tensió, si aquestes no han estat
posades a terra. Per això el sistema d'enclavatges intern de les cel·les anirà unit al
comandament de l'aparell principal, del seccionador de posada a terra i a les tapes d'accés
als cables.

Les cel·les d'entrada i sortida seran amb aïllament integral i tall en SF6, i les connexions

entre els seus embarrats hauran de ser apantallades, aconseguint amb això la insensibilitat
als agents externs.

Les bornes de connexió de cables i fusibles seran fàcilment accessibles als operaris.

Els comandaments de l'emparamenta estaran situats enfront de l'operari en el moment de
realitzar l'operació, i el disseny de l'emparamenta protegirà a l'operari de la sortida de gasos
en cas d'un eventual arc intern.

El disseny de les cel·les impedirà la incidència dels gasos de fuga, sobre els cables de
MITJA i Baixa Tensió.

Els centres de transformació es proveiran amb un banc aïllant, una perxa i uns guants.

8.1.7.5. Senyalització

Segons MIE RAT 14, apartat 3.5, les sala de tranformació se senyalitza de la manera
següent:

• Totes les portes estan proveïdes de rètols amb la indicació de Perill per alta tensió.

• A l'interior, amb placa de metacrilat, es col·locarà l'esquema de funcionament i
instruccions generals de servei.

• Tots els elements principals de la sala estan diferenciats entre si amb marques
clarament establertes.

• Placa amb instruccions sobre els primers auxilis que han de prestar-se als
accidentats per contactes amb elements en tensió.
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8.1.8. Càlculs de Dimensionat d’elements

8.1.8.1. Intensitat de Mitja Tensió

La intensitat primària en un transformador trifàsic ve donada per l'expressió:

P potència del transformador [kVA]

Up tensió primària [kV]                        (Ec.

8.1.)

Ip intensitat primària [A]

8.1.8.2. Càlculs de curtcircuits

Observacions

Per al càlcul de les intensitats que origina un curtcircuit. es tindrà en compte la potència de
curtcircuit de la xarxa de MT, valor especificat per la companyia elèctrica.

- Càlcul de les intensitats de curtcircuit

Per al càlcul del corrent de curtcircuit a l'instal·lació, s'utilitza l'expressió:

Scc potència de curtcircuit de la xarxa [MVA]

Up tensió de servei [kV] (Ec.

8.2.)

Iccp corrent de curtcircuit [ca]

Per als curtcircuits secundaris, es considera que la potència de curtcircuit disponible és la
teòrica dels transformadors de MT-BT, sent per això més conservadors que en les
consideracions reals.

El corrent de curtcircuit del secundari d'un transformador trifàsic, ve donada per l'expressió:

P potència de transformador [kVA]

Ecc tensió de curtcircuit del transformador [%]

Us tensió en el secundari [V] (Ec.
scc

ccs
UE

P
I

⋅⋅
⋅=

3
100
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8.3.)

Iccs corrent de curtcircuit [ca]

8.2. Instal·lació de Baixa Tensió

8.2.1. Normativa

La instal·lació elèctrica de Baixa Tensió es realitzarà d'acord amb el vigent Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel Decret 842/2002, de 8 d'Agost, publicat en la
B.O.E. de 12 de Setembre, i  amb les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT-01
a ITC-BT-51.

8.2.2. Circuit de Terra

La seva funció és limitar la tensió que respecte a terra poden presentar les masses
metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria
en el material utilitzat.

La denominació "posada a terra" comprèn tot lligam metàl·lic directe sense fusible ni cap
protecció, de secció suficient, entre determinats elements o parts d'una instal·lació i un
elèctrode, o grup d'elèctrodes, enterrats al sòl, a fi d'aconseguir que en el conjunt
d'instal·lacions no existeixin diferències de potencial perilloses i que, al mateix temps,
permeti el pas a terra dels corrents de falta o les de descàrrega d'origen atmosfèric.

Xarxa de Terres Grup Electrogen

Partirà de dues caixes de seccionadors de terres amb pont seccionador, i serà independent
de qualsevol altra xarxa de l'edifici. Aquesta instal·lació serà per als grups electrògens.

La instal·lació es farà mitjançant cable de Cu. de 35 mm2 de secció sota.

8.2.3. Arquitectura elèctrica en Baixa Tensió

8.2.3.1. Subministrament d’Energia Elèctrica

La tensió de servei es preveurà per a 380/220v i la potència necessària estarà d'acord amb
els càlculs justificatius en cada cas.

La instal·lació es projectarà a partir d’una estació transformadora de propietat, es preveu la
instal·lació d'una caseta amb els elements de derivació, seccionament,  protecció i mesura
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en Mitja Tensió necessaris. Tot això estarà ubicat a la zona acordada amb la Cia.

Des de l'interruptor de baixa de l'estació transformadora partirà la derivació individual fins al
quadre general de distribució, el qual estarà ubicat en una sala específica per a aquest ús.

Des del C.G.D. tota la instal·lació se subdividirà mitjançant subquadres per a les diferents
zones i serveis que tindrà l'edifici de referència.

El sistema de distribució a utilitzar serà mitjançant cable de Cu de tensió V-1000 sobre
safata per als subquadres, les màquines de clima i tot allò que s'especifiqui, i mitjançant
cable de Cu de tensió V-750 sota tub per a l'alimentació a lluminàries, mecanismes, etc.

8.2.3.2. Quadre General de Distribució (CGD – CPD, CGD – 1)

S'han dissenyat  dos quadres generals de distribució entorn al centre de transformació. En
el dit quadre general de distribució s'ubicaran les proteccions de línies primàries, per a
l'alimentació del conjunt de subquadres secundaris, que efectuen el control comandament i
protecció de zones i sistemes i l'alimentació de totes les línies de plantes.

L’ armari del quadre general de protecció serà de tipus metàl·lic de doble aïllament i capaç
de suportar ambients salins.

Tots els elements de protecció tindran valors que assegurin la protecció dels cables i de les
persones.

Els armaris aniran connectats a terra.La instal·lació dels mateixos estarà d'acord amb la
instrucció ITC-BT-019.

8.2.3.3. Distribució de Potències

Segons l'estudi que adjuntem en aquesta present memòria en l'apartat de càlculs.

La potència es dividirà com s'indica als càlculs justificatius, degudament limitada, per un
interruptor magnetotèrmic. El criteri d'agrupament, s'ha considerat, el tipus d'aparell que
està connectat, per la sectorizació de les diferents funcions a realitzar i el nivell de seguretat
que requereix.

8.2.3.4. Canalitzacions elèctriques

Per a la distribució general de línies s'instal·laran safates metàl·liques i canals,
preferentment de tipus reixeta, de secció adequada per al cablejat a distribuir i amb espai
de reserva per a possibles ampliacions o modificacions de la instal·lació, i la distribució de
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línies a punts concrets de la instal·lació es realitzarà sota tub.

Tot pas de canalitzacions elèctriques a través de sectors d'incendi independent s'haurà
d'efectuar de manera que no es disminueixi el RF de l'element travessat.

S'ha dissenyat la instal·lació per separar les instal·lacions segons el criteri:

A) Safates fals sostre

B) Safates fals sòl

C) Conduccions sota tub

8.2.3.5. Cablejat

El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus 750V en les conduccions amb tubs i del
tipus RV de 0'6/1kV  i seran en els recorreguts per la safata metàl·lica i sempre respectant
allò que s'ha indicat en la ITC-BT-28.

Per al cable de 750V s'utilitzessin els colors propis per a cada funció, sent:

Negre, Marró, Gris per a les fases, blau per al neutre i bicolor Groc/Verd per a la posada a
terra.

El conductor neutre serà d'igual secció que les fases.

Les mànegues de distribució d'energia elèctrica de servei de SAI s'identificaran mitjançant
aïllament exterior de color vermell.

Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats
disposaran d'un conductor de protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra.

Per tot el traçat de les safates elèctriques s'instal·larà un conductor nu de Cu i secció de 35

mm2, tal com s'ha descrit en el capítol de xarxa de terres. Totes les masses i canalitzacions
metàl·liques, estaran connectades al circuit de protecció.

8.2.4. Instal·lació d’enllumenat

Els criteris de disseny de la instal·lació d'enllumenat interior seran:

1 Intensitat lluminosa uniforme.

2 Aconseguir el nivell amb la més baixa potència disponible.
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3 Utilització de llum natural, sempre que sigui possible.

4 La intensitat lumínica considerada en els càlculs és de 500 lux, a excepció de sales de
magatzematge, vestuaris, corredors, etc amb una intensitat lumínica estimada de 150
- 200 Lux.

8.2.4.1. Il·luminació en Sales Tècniques

Per a les sales tècniques s'han previst lluminàries fluorescents estanques.

8.2.4.2. Il·luminació General

S'han previst lluminàries tipus pantalla fluorescent, en corredors, recepció i lavabos  s'ha
realitzat en lluminària tipus downlight exceptuant als lavabos que s'ha utilitzat també tub
fluorescent. El nivell de lluminositat és de 500 – 450 lux per als recintes públics, 200-150lux
 per a serveis i vestuaris i 150 per a corredors.

8.2.4.3. Il·luminació d’Emergència

L'enllumenat d'emergència es realitza mitjançant Blocs autònoms i Balastres d'emergència.
Segons indica la ITC-BT-28, en cap cas els punts de llum connectats a cada circuit és
superior a 12.

Aquesta il·luminació d'emergència proporciona com a mínim 1 lux en el nivell del sòl en els
recorreguts d'evacuació i 5 lux en els punts en què estan situats equips de protecció contra
incendis d'utilització manual i/o quadres de distribució de l'enllumenat, subministrant
aquests nivells d'il·luminació com a mínim durant 1 hora.

8.2.5. Instal·lació de Força

La instal·lació interior de cada sala dependrà de l'ús de cadascuna.

Es tindran en compte: ITC BT -19, 20, 21, 22, 23, 24 i 28.

Es distribuiran preses de corrent de superfície en dependències diverses com a neteja,
magatzems i corredors, i es col·locaran caixes de manteniment.

S'instal·laran interruptors d'encesa de superfície en totes les sales i dependències.

8.2.6. Grup Electrògen (Reserva)

Existirà un subministrament de socors constituït per un grup electrògen de 800KVA per a
instal·lacions generals i per a enllumenat. Es dimensionarà per donar servei als circuits
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considerats prioritaris del global de la instal·lació elèctrica. Hi ha una commutació de
potència entre la xarxa i grup electrogen que en el cas de fallada del subministrament de
xarxa es connectaria el grup electrogen.

8.2.7. Càlculs Elèctrics

Les expressions utilitzades per al càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de
tensió són les següents:

Corrent Trifàsica:         I
W

V
=

3. .cosϕ
    (Ec. 8.4.)           

UUsK
LW

V
100

.
..
.

(%) =∆ (Ec.

8.5.)

Corrent Monofàsic:      I
W

U
=

.cosϕ
(Ec. 8.6.)                 ∆V

W L
K s U U

(%)
. .
. .

.= 2 100
     

(Ec. 8.7.)

On :

I = Intensitat del corrent (A)

W = POTÈNCIA (W)

L = Longitud de la línia (m)

U = Tensió de subministrament (V)

s = Secció del cable de fase (mm²)

K = Conductivitat, 56 per a Cu.

cos  ϕ = Factor de potència.

La caiguda de tensió serà com a màxim del 3% per a l'enllumenat i del 5% per a altres
usos.

8.3. Instal·lació de Cablejat Estructurat

8.3.1. Normativa

• EN 50.173 – Cablejat Genèric per a Tecnologia Informàtica.
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• EN 50.174 – Instal·lacions de Cablejat.

- Part 1: Especificacions i assegurament de la qualitat.

- Part 2: Planificació de la instal·lació i pràctiques dins l'edifici.

- Part 3: Planificació de la instal·lació i pràctiques a l'exterior de l'edifici.

• ISO/IEC 11.801 – Cablejat Genèric d'Edificis d'Usuaris.

• EIA/TIA 568 – Norma de Cablejat de Telecomunicacions en Edificis Comercials.

8.3.2. Descripció de la Instal·lació

Es realitzarà una infraestructura informàtica que permeti la interconnexió dels diferents
espais

8.3.3. Requeriments

Cable UTP segons Normes definides en l'EIA/TIA 568 amb rosetes numerades de connexió
de punts únics categoria 6 ( 4 parells per punt RJ 45) capaç de donar servei tant a terminals
asincròniques en connexió RS232/RS422 com a una xarxa Ethernet 802.3 en 100 Base T'a
100MB/sg i tecnologia 1GBIT.

El Cablejat serà enterament conformat amb Cat 6.  UTP.

Totes les preses estaran previstes amb connectors de Cat. 6 per encastar en caixes  CIM.

Les derivacions de les preses seran efectuades amb tub, de 16 mm.

8.4. Instal·lació de Gestió Centralitzada

8.4.1. Definició

La instal·lació del sistema de gestió tècnica a l'edifici té per objecte els punts següents:

1) Govern, control i supervisió de les següents instal·lacions tècniques de l'edifici a través
de les estacions:

- Ventilació

- Il·luminació
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Així com de les instal·lacions especials a través d'integració:

- Central d'Incendis

- Grup Electrogen

- Equip SAI

- Analitzadors de xarxes

2) Manteniment estable de totes les variables de funcionament de l'edifici:

- Estabilitat en les condicions ambientals (clima/il·luminació) d'acord amb la normativa.

- Avís de totes les condicions anormals per a manteniment correctiu

3) Gestió de l'edifici sense necessitat permanent de persones, assegurant la detecció a
temps de la fallada o deficiències dels diferents equips, així com l'enviament de la
informació mitjançant qualsevol mitjà disponible de localització personal.

4) Seguretat de funcionament del propi sistema i dels equips que controla. El sistema de
gestió garantirà, tal com es descriu en els punts b) i c), que les instal·lacions funcionin amb
continuïtat.

5) Reducció de les despeses d'explotació

6) Facilitat en totes les operacions d'explotació. El sistema de gestió és la millor eina per a
la conducció de les instal·lacions.

7) Millora en els rendiments de la instal·lació:

8.4.2. Abast

Descripció de l'abast del capítol de control.

El capítol de control inclou:

- Instal·lació i subministrament de llocs de control, compostos per:

- PCs

- Impressora

- Cartes controladora de xarxa
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- Connexió a xarxa .

8.5. Instal·lació de Megafonia

8.5.1. Objectiu

L'objecte del present capítol és especificar les parts que componen la instal·lació de
megafonia de l'edifici.

8.5.2. Consideracions genèriques de la Instal·lació

El present sistema de megafonia es dissenya amb l'objectiu de complir la normativa sobre
sistemes electroacústics per a serveis d'emergència UNE-EN 60849. Les principals
característiques del sistema seran:

Sistema matricial de 4 busos d'àudio microprocessat. Format per la Unitat de Control
(gestiona les entrades) i per la Unitat de Supervisió (gestiona les sortides).

Fins18 entrades:

Fins a 8 pupitres microfònics remots RM-200X (i màxim de 4 pupitres microfònics
d'emergència RM-200XF).

Fins a 8 micròfons d'avisos o fonts musicals.

Fins a 2 cartes d'avisos preenregistrats EV-200.

Generador de senyals.

Dos tipus de missatges d'emergència (alerta i evacuació) disponibles simultàniament
(amb2 cartes EV-200 instal·lades).

Funció de supervisió de tot el camí crític del senyal, des de la càpsula microfònica del
pupitre d'emergència fins a cada línia d'altaveus. Compleix totalment UNE-EN 60849.

Temporització de programes setmanals d'esdeveniments.

10 programes diaris de 32 esdeveniments.

40 programes de vacances.

Sistema de monitorització del bus per a supervisió remota del senyal d'àudio de totes
les zones de sortida.
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Configuració estàndard de 16 entrades de control i 16 sortides de control ampliable a
128 entrades i sortides de control.

Amplificador de reserva per a cada Unitat de Supervisió (màxim 10 amplificadors).

Funció de crida general des del pupitre microfònic d'emergència disponible fins i tot en
cas de fallada de la CPU.

Logging dels últims 2.000 esdeveniments disponible per programari (imprescindible
connexió a ordinador).

Possibilitat d'impressió de la configuració de l'equip i del diagrama de blocs mitjançant
programari.

Detecció automàtica de les avaries del sistema (fallada d'amplificador, fallada de
fusibles, increment de temperatura,...).

Reducció automàtica del consum del sistema en cas de fallada d'alimentació i ús de
bateries.

8.5.3. Altaveus

PC-1867

Altaveu de sostre, triat per a les zones amb fals sostre. També s'utilitza a les zones
d'entrada, vestíbuls i en alguns dels accessos a les diferents plantes.

Altaveu  de con dinàmic de 12 cm, 6 W de potència (ajustable a 0,8, 1,5, 3 i 6 W), resposta
en freqüència de 100 ~ 16.000 Hz, sensibilitat (a 1 W, 1 m) de 90 dB, pressió acústica
màxima de 98 dB, preparat per encastar en sostre (orifici de 150 mm) i amb reixeta
metàl·lica.

A-200ATP

Altaveu de sostre de reduïdes dimensions, adequat per a zones de serveis i algunes
d'accessos.

Altaveu  bicon de 2,5'', 6 W de potència (ajustable a 1,5, 3 i 6 W), resposta en freqüència
de 190 ~ 19.000 Hz, sensibilitat (a 1 W, 1 m) de 86 dB, pressió acústica màxima de 94 dB,
preparat per encastar en sostre (orifici de 92 mm) i amb reixeta metàl·lica.

XM-520PLA
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Projector acústic de 20 W, per a  planta baixa de l'edifici.

Projector acústic amb altaveu de con dinàmic de 5'', 20 W de potència (ajustable a 2,5, 5,
10, 15 i 20 W), resposta en freqüència de 150 ~ 15.000 Hz, sensibilitat (a 1 W, 1 m) de 92
dB, pressió acústica màxima de 105 dB, carcassa circular de resina ABS i suport d'acer
inoxidable. Apte per a intempèrie.

8.5.4. Distribució d’Altaveus i assignació de potència

El sistema contempla una distribució de zones per plantes, que facilita una eventual
evacuació ordenada en coordinació amb els plans generals interns. Per garantir cobertura
fins i tot en cas de fallada d'una línia d'altaveus, es disposen una sèrie d'ells connectats a
amplificadors de seguretat.

8.5.5. Determinació dels Pupitres Microfònics i altres entrades

Per al correcte funcionament del sistema es necessita, com a mínim, un pupitre microfònic
per generar avisos a les zones i amb algunes tecles disponibles per programar funcions.
Igualment es necessita un altre pupitre microfònic per als bombers, amb les mateixes
prestacions, que s'instal·la en el rack o el centre de control.

8.6. Instal·lació de Sistemes de Detecció

8.6.1. Objectiu

L'objecte del present capítol és especificar les parts que componen la instal·lació de
sistemes de detecció d'incendis de necessària per al condicionament de l'edifici.

8.6.2. Normativa

• Norma Bàsica de l'Edificació NBE CPI 96. “Protecció dels edificis contra incendis,
Reial Decret 2177/1996 de6 4.10.1996.

• DECRET 241/1994, del 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció
contra incendis als edificis, complementari de la NBE-CPI/91.

• Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'instal·lacions de protecció contra incendis.

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del 20.09.73 i les seves instruccions
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tècniques complementàries vigents.

8.6.3. Detecció d’Incendis

Per a la realització de la instal·lació de detecció es preveu la instal·lació d’una central
d'incendis analògica tipus compacta de 6 llaços. Els llaços definits en el projecte seran del
tipus analògic.

El sistema de detecció ve compost per detectors òptics de fums amb cambra substituïble,
de tipus analògic, en zones tancades. Aquests detectors faciliten la seva localització,
manteniment i control.

S'instal·len detectors termovelocimètrics, de tipus convencional, connectats mitjançant
mòduls de zona convencional, a les zones obertes, a fi d'evitar falses alarmes, a causa de
l'existència de fum i brutícia pròpia de l'ambient.

Es preveu també polsadors del tipus direccionable que permet la identificació individual.

La transmissió acústica de l'alarma a l'interior de l'edifici s'efectuarà a través de les sirenes,
les quines tindran associades un mòdul control. S'han definit mòduls control de relé lliure de
tensió per a actuacions amb LED indicador, mòduls monitor, i mòduls aïlladors de curtcircuit
que permetin aïllar trams en cas d'encreuament en la línia de detecció.

Les línies de detecció es tancaran en bus sobre la central a fi de garantir una major
seguretat en cas de tall de línies. Paral·lel al bucle de detecció s'instal·larà una altra línia
d'alimentació elèctrica als elements del sistema que ho precisin (mòduls direccionables de
comandament i control, sirenes, electroimants).

La instal·lació de cablejat es realitzarà per dins safata preparada amb un envà separador
per passar instal·lacions de senyals febles, independentment de les línies d'il·luminació i
força.

El bucle de detecció s'efectuarà amb cable bicolor trenat de 2x2.5mm2 de baixa capacitat.

Les centrals s'alimentaran elèctricament i garantitzaran una autonomia de 72 hores en estat
de vigilància i de 30 minuts en estat d'alarma. S'ha previst la ubicació de repetidors a la
consergeria.

La instal·lació de detecció d'incendis està formada per:

-  1 Central d'Incendis Analògica de 6 llaços
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- Sensors Tèrmics Termovelocimètrics, direccionables

- Sensors Tèrmics Termovelocimètrics, convencionals

- Sensors de Fums Òptics Fotoelèctrics

- Sensors de Fums Amb Cambra Làser

- Polsadors Direccionables

- Polsadors convencionals

- Mòdul Aïllador de Fallada

- Mòdul Monitor

- Mòdul Control

- Bus

8.6.3.1. Central d’Incendis Analògica de Llaços

S'han col·locat dos centrals de detecció d'incendis, de 6 llaços per a l'edifici. Es col·locarà a
la sala de control  i serà l'element del sistema on reportaran totes les incidències del
sistema i elements de camp i prendrà les decisions d'activació de dispositius. La central
serà analògica-direccionable amb el seu propi microprocessador, memòria i bateries, serà
capaç de tenir funcionament autònom.

La central, supervisarà cada detector i mòdul de llaç intel·ligent de forma individual de
manera que les alarmes prealarmes i fallada són anunciats de forma individual per a cada
element del llaç intel·ligent. 

8.6.3.2. Sensors Tèrmics Termovelocimètrics

Els detectors tèrmics s'activen quan la temperatura ambient excedeix d'un determinat valor
prefixat 60-75ºC. Els termovelocimètrics s'activen quan hi ha un increment de la
temperatura en més de 10ºC per  minut de la temperatura ambient normal de
funcionament. Es detecta en flames i calor.
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8.6.3.3. Sensors de Fums Òptics Fotoelèctrics

Els detectors de fums òptics (fotoelèctrics) són adequats per a focs de desenvolupament
lent amb poques flames i molt fum. Es detecten en fums visibles.

Es col·locaran a les oficines, despatxos ,sales de reunions, corredors, neteja, guàrdia de
seguretat,  sales de control, sala de reunions i entrada.

En zones que es requereixi una resposta ultraràpida, s'instal·laran detectors de fums òptics
(fotoelèctrics).

8.6.3.4. Polsadors Direccionables

Els polsadors permeten l'actuació manual i voluntària transmetent un senyal a la central de
control i senyalització de tal forma que sigui fàcilment identificable el lloc en què s'ha activat
el polsador.

Els polsadors d'alarma se situaran de manera que la distància màxima a recórrer des de
qualsevol punt fins a aconseguir un polsador no superi els 25 metres, segons indica el
Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. Al costat del polsador s'instal·la la
corresponent sirena d'alarma.

S'instal·laran preferentment pròxims a les vies d'evacuació de l'edifici.

8.6.3.5. Mòdul Aïllador de Fallada

El mòdul aïllador de fallada detectarà i aïllarà el segment cortocircuitat, permetent que la
resta del circuit de comunicació continuï operatiu quan es produeix un curtcircuit.

8.6.3.6. Mòdul Monitor

El mòdul monitor supervisa i comunica digitalment i el seu estat a la central de control i
indicació.

8.6.3.7. Mòdul Control de Sirenes

El mòdul de control possibilita la incorporació d'un relé en una instal·lació governada per
una central de control.

L'actuació del mòdul de control per a circuits de senyalització es realitzarà mitjançant una
font d'alimentació externa de 24 v.
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8.6.3.8. Mòdul de Control Lliure Tensió

El mòdul de sortida de relé possibilita la incorporació d'un relé vigilat en una instal·lació
governada per una central de control.

8.6.3.9. Bus

El circuit es connectarà mitjançant un llaç que unirà tots els punts de control i alarma, en un
únic circuit, serà amb cable trenat i apantallat de 2x2.5 mm², es definirà exactament segons
característiques del fabricant.

8.6.3.10. Descripció de la Instal·lació de Detecció d’Incendis

La instal·lació de detecció d'incendis s'ha dissenyat per zones. Cada zona, ha estat tractada
independentment de les altres, oferint així, la millor solució en cadascuna. Aquestes zones,
segons les distàncies, proximitats, riscos, nombre d'elements, etc.,  s'han unit en els 6
llaços.

Tots els detectors de fums seran de baix perfil i compliran els requisits establerts en la
Norma UNE 23007-14.

Els elements associats a cada llaç no sobrepassen el límit de capacitat d'aquest a fi de
recollir-se a futures ampliacions.

El sistema de detecció d'incendis anirà coordinat amb el sistema d'extinció automàtica
(ruixadors)  mitjançant un monitor d'estat. També el sistema activarà en cas d'incendi la
ventilació mitjançant un mòdul lliure de tensió.

8.7. Instal·lacions de Protecció contra Incendis

8.7.1. Normativa

Norma Bàsica de l'Edificació NBE CPI 96. “Protecció dels edificis contra incendis, Reial
Decret 2177/1996 de6 4.10.1996.

DECRET 241/1994, del 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis als edificis, complementari de la NBE-CPI/91.

Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions
de Protecció Contra Incendis.
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Reial Decret 786/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat Contra
Incendis en Establiments Industrials.

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del 20.09.73 i les seves instruccions tècniques
complementàries vigents.

FM (Factory Mutual) Global Property Loss prevention Data Sheets.

NFPA (National Fire Protection Asociation) –13

8.7.2. Escomesa

L'escomesa provindrà d'una derivació abans del comptador de la xarxa de lampisteria.
S'alimentarà el dipòsit d'extinció d'incendis mitjançant una canonada de polietilè de
diàmetre 50 mm.

8.7.3. Grup de Pressió contra Incendis

El grup contraincendis ha de ser capaç de subministrar el cabal i pressió necessaris per al
correcte funcionament de les instal·lacions contraincendis existents a l'edifici.

Aquest haurà de complir amb les Normes UNE 23.500-90 i CEPREVEN R.T.2-APARTAT
1999 que se li apliquen.

Els cabals necessaris per a cadascuna de les instal·lacions de l'edifici són els següents:

B.I.E.s 25mm:

1.66 l/s·bie x 3 bie = 4.98 l/s = 17.92 m3/h

(Segons Art. 9 R.S.C.I.E.I. aprobat per R.D. 486/2001)

Ruixadors:

Cabal zona més desfavorable: 118 m3/h

El grup contraincendis tindrà les següents característiques:

- Complirà UNE-23500-90.

- 1 Bomba elèctrica de 100 CV de potència i IP-55.

- 1 Bomba dièsel de 87 CV de potència.
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- 1 Bomba Joquei de 3 CV de potència i IP-44.

Disposarà de:

- Calderí de 50 litres.

- Col·lector d'impulsió.

- Col·lector de proves amb cabalímetre.

- Quadre de control i arrancada per a grup bombament elèctric principal + secundari
+ Joquei de 5,5 CV (UNE 23500-90).

- Bancada per al conjunt (motor+bomba) i adaptament elàstic entre motor i bomba.

El grup s'alimentarà des del dipòsit contraincendis. Es realitzarà una aspiració individual per
a cada bomba.

8.7.4. Dipòsit contra incendis

El dipòsit contindrà la reserva necessària per al correcte funcionament de les instal·lacions
contraincendis existents a l'edifici.

Les reserves necessàries d'aigua per a cadascuna de les instal·lacions de l'edifici són les
següents:

B.I.E.s 25mm:

6 m3/h·bie x 1 h x 3 bies= 18 m3

Ruixadors:

Arruixadores convencionals de planta: 216 m2 x 5 mm/min x 10-3 m/mm x 60 min = 64.8
m3

Arruixadores  especials per a vidrieres: 6 m2 x 75 mm/min x 10-3 m/mm x 60 min = 27 m3.

(Segons U.N.E. 23590:1998)

Considerant que el dipòsit ha de tenir capacitat per subministrar aigua a totes les
instal·lacions contraincendis simultàniament, el volum mínim que haurà de tenir el dipòsit
serà de:

Vdipòsit = 18 + 64.8 + 27 =109.8 m3.
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Atès que s'ha previst un aljub de 131 m3 per a tal fet, tenim un 16% de marge del dipòsit
per compensar possibles augments de necessitat d'aigua.

El diposito tindrà les següents característiques:

- Capacitat útil per a 131 m³.

- Buit per a registre i ventilació.

- Indicador de nivell manomètric.

- Escala vertical a l'exterior con protecció.

- Aspiracions amb placa antivòrtex.

- Retorn per als col·lectors de proves dels grups.

- Drenatge connexió exterior de Ø110

- Sobreeixidor.

8.7.5. Xarxa interior de tall.

La xarxa interior de B.I.E.s partirà del col·lector d'impulsió situat a la sala del grup de
pressió contraincendis destinat a això. Es col·locarà una vàlvula de fuset ascendent per
permetre seccionar la instal·lació quan es realitzin tasques de manteniment.

Es realitzarà la distribució per muntants.

Les Bies, ja siguin les de superfície o les encastades,s'ubicaran dins un armari i estaran
proveïdes de vàlvula de tall, mànega certificada de 25 m. d'acord amb la norma UNE
23.091/.

Les Bies se situaran a una altura, de forma que la boca i vàlvula no superin els 1,5 m. amb
relació al sòl.

La distància entre les B.I.E.s serà conforme amb allò que s'ha establert pel Reglament
d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, no superant en cap cas els 50 m. entre elles
ni sent necessari recórrer més de 25 m per aconseguir alguna d'elles, cobrint tota la
superfície de l'edifici.

Sempre que un tub passi a través d'un forjat o paret, s'utilitzaran passamurs. Les grapes de
suspensió seran del tipus Lira de HILTI o semblants.
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Se senyalitzaran les ubicacions de les Bies de tal manera que s'aconsegueixi la seva
immediata visió i quedi assegurada la continuïtat en el seu seguiment, amb la finalitat de
poder ser localitzades sense dificultat. Estaran d'acord amb les especificacions establertes
en la norma CEPREVEN R.T.2.- BIE.

8.7.6. Extintors

Es col·locaran 2 tipus d'extintors segons el tipus de foc que pugui produir-se a la zona de
cobertura de l'extintor.

Es col·locaran els extintors de pols seca que es marquen en els plans a una altura máxima
de 1'7 m. Es distribueixen a raó que donis de qualsevol punt no es realitzin recorreguts
superiors als 15 m per arribar a ells. Seran de 6 Kg. i eficàcia 21A -113 B.

Els extintors de CO2 aniran instal·lats en els punts indicats en el pla, a una altura máxima

de 1'7 m seran de 5 Kg. i eficàcia 34 B. Estan destinats a l'extinció de focs de tipus elèctric.

Tots els elements d'incendi, així com les sortides, disposaran dels corresponents rètols de
senyalització, així com a l'interior de cada habitació el corresponent pla d'evacuació, segons
marca la CEPREVEN R.T.2.- EXT.

8.7.7. Extinció mitjançant Ruixadors

Es protegirà tot l'edifici mitjançant un sistema fix de ruixadors, consistent en una xarxa de
canonades proveïda de ruixadors convencionals muntants o penjats segons la seva
ubicació.

Per al cas que ocupa al present projecte, les característiques dels ruixadors seràn:

Zona planta:

Activitat: Edificis públics.

Risc: RO3

Densitat de disseny mínima: 5,00 mm/min.

Superfície de l'àrea d'operació: 216,0 m²

Superfície teòrica per arruixadora: 12 m²

Model d'arruixadora: Penjat convencional, ocult.
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Coeficient de descàrrega: K-80

Temperatura de tir: 68 °C

Tots els sistemes d'extinció per ruixadors que cobreixen les zones descrites funcionen
autònomament. En cas de produir-se un foc la calor produïda per aquest faria augmentar la
temperatura ambient i quan aquesta superés la de tir d'una arruixadora aquest s'activa, de
manera que només entren en funcionament les arruixadores pròximes al foc.

S'haurà de disposar d'arruixadores de recanvi d'iguals característiques als instal·lats, més
una clau d'estrenyiment per al seu muntatge i desmuntatge, emmagatzemats en un armari
situat en un lloc de fàcil visibilitat i accés on la temperatura ambient no superi els 38°C.

8.8. Instal·lació de Climatització

8.8.1. Objectiu

L'objecte del present capítol és especificar les parts que componen la instal·lació de
climatització necessària per al condicionament de l'edifici.

8.8.2. Normativa

La instal·lació de climatització es realitzarà, d'acord amb el vigent Reglament d'Instal·lacions
Tèrmiques als Edificis (RITE) i les seves Instruccions Complementàries (ITE) del Reial
Decret 1751/1998 de 31 de juliol.

Es tindrà en compte, a més a més, els documents següents:

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball segons Decret 432/1971 de març i
ORDRE de 9   de març de 1971 per la qual s'aprova l'Ordenança General de
Seguretat i Higiene en el treball.

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de
setembre de 1973 publicat en la B.O.E. núm. 242 de 9 d'octubre i ORDRE
ministerial de 31 d'octubre de 1973 publicada en la B.O.E. núm. 319 de 27 de
desembre de 1973 per la qual s'aprovin les Instruccions Complementàries EL MEU
BT.

• Normes UNE d'obligat compliment.

• Normes UNE relatives a instal·lacions de climatització.
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• Norma Bàsica d'Edificació NBE-CT 1979, condicions tèrmiques als edificis.

• Norma Tecnològica de l'Edificació (NTE).

• Reial Decret 1618 del 4 de juliol de 1980 (B.O.E. Agost 1980).

8.8.3. Justificació de Càlculs

S'inclouen adjunts a l’Annex 3 els càlculs de càrregues de totes les zones climatitzades.

8.8.4. Condicions de Temperatura

Segons normes UNE 100 – 011-91 la temperatura interior de càlcul es deu considerar entre
 24ºC i 18ºC.

La temperatura exterior de càlcul considerada en l'hivern es de 2 ºC i a l'estiu és  de 31 ºC,
que cobreix aproximadament el 97,5 % del total dels hores al desembre, gener i març per a
l'hivern i juny, juliol i agost per a l'estiu.

Així mateix, per mantenir els nivells de vibració per sota d'un  nivell acceptable, els equips i
les conduccions s'aïllen dels elements estructurals de l'edifici, segons s'indica en la norma
UNE 100153 i la instrucció ITE 02.2.3.2.

8.8.5. Descripció General del Sistema de Climatització

Donades les característiques constructives de l'edifici i a l'ús a què es destinarà, s'ha
dissenyat una instal·lació de climatització d'acord amb el funcionament de cada  sala  i que
ofereixi els màxims avantatges de confort tèrmic, d'estalvi energètic i de flexibilitat al nivell
de producció de fred i calor de cada sala.

S'han plantejat dos sistemes de climatització:

1.- S'ha plantejat un sistema de climatització mitjançant un sistema amb recuperació de
calor per a la zona d'oficines i d'expansió directa per a la resta de dependències que
requereixin climatització.

2.- Els vestuaris es climatitzaran mitjançant una bomba de calor aire-aire amb free-cooling.

8.8.5.1. Free-cooling i recuperació de calor

En compliment amb el RITE, ITE 02.4.6 i ITE 02.4.7, com el cabal del subsistema

climatització és en la  majoria de casos superior a de 10.800 m3/h i el seu règim de
funcionament sobrepassa les 1.000 hores per any,  s'han previst climatitzadors per al
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tractament d'aire primari amb recuperació entàlpica.

8.8.6. Descripció del Sistema de Climatització de Sales Tècniques

Es dissenyarà la instal·lació de climatització per a les sales tècniques amb un sistema
d'expansió directa tipus partit de precisió i especial per a sales tècniques.

Els elements que configuraran la instal·lació són els següents:

A) Unitats Exteriors

B) Tubs Frigorífics

C) Unitats Interiors

D) Instal·lació Interior

E) Comandament de Control

F) Connexió Elèctrica

G) Gestió Centralitzada

8.8.7. Descripció del Sistema de Climatització amb recuperació de calor

D'acord amb els càlculs de càrregues tèrmiques que es reflecteixen en els fulls de càlcul es
dissenyarà la instal·lació de climatització amb un sistema de climatització amb recuperació
de calor.

Els elements que configuraran la instal·lació són els següents:

- Unitat Exterior

- Tubs Frigorífics

- Unitats Interiors

- Instal·lació Interior

- Comandament de Control

- Connexió Elèctrica

- Gestió Centralitzada
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8.8.8. Descripció del Sistema de Climatització Aire – Aire

D'acord amb els càlculs de càrregues tèrmiques que es reflecteixen en els fulls de càlcul es
dissenyarà la instal·lació de climatització del vestuari mitjançant una bomba de calor aire-
aire amb free-cooling.

La bomba de calor s’ubicarà en una sala d'instal·lacions ubicada per a tal efecte a la planta
baixa.

8.8.9. Qualitat de Confort Tèrmic

La utilització de l'aire com a mitjà de climatització d'un local aporta un major nivell de confort
tèrmic. L'aire condicionat permet garantir un clima interior de més qualitat ja que té en
consideració els conceptes de temperatura i humitat.

Es pretén dotar a les sales d'un sistema de climatització que ens condicioni les zones
segons les necessitats de cada moment. Per aquest  motiu la instal·lació que s'ha dissenyat
permet executar les funcions següents:

8.8.9.1. Cicle estiu

Aportació d'aire fred en totes les sales que tinguin demanda.

Tots les unitats de climatització estaran regides pel control centralitzat i/o per un termòstat
situat en cada sala. El canvi d'estiu a hivern es realitzarà mitjançant el sistema de gestió de
l'edifici.

8.8.9.2. Cicle hivern

Aportació d'aire calent en totes les sales que tinguin demanda, de qualsevol de les  plantes
 i sigui quin sigui el seu ús. També permet l'aportació d'aire fred segons cada climatitzador
en totes les sales que tinguin demanda.

Totes les unitats de climatització estaran regides pel control centralitzat i/o per un termòstat
situat en cada sala. El canvi d'estiu a hivern es realitzarà mitjançant el sistema de gestió de
l'edifici.

8.8.10.  Conductes de Distribució d’Aire i Accessoris

Els conductes d'aire i els seus accessoris hauran d'instal·lar-se segons indica la ITE
02.9.Han d'instal·lar-se obertures de servei a les xarxes de conductes per facilitar la seva
neteja; les obertures se situaran segons allò que s'ha indicat en UNE 100030 i a una
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distància màxima de 10 m per a tot tipus de conductes.

Quan es travessi un element a què se li exigeixi una determinada resistència al foc, la
solució constructiva del conjunt ha de mantenir, com a mínim, la mateixa resistència.

8.9. Instal·lació de Ventilació

8.9.1. Objectiu

L'objecte del present projecte és especificar les parts que componen la instal·lació de
ventilació necessària per al condicionament de l'edifici.

8.9.2. Normativa

• Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i les seves Instruccions
Complementàries (ITE) del Reial Decret 1751/1998 de 31 de juliol.

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball segons Decret 432/1971 de març i
ORDRE de 9 de març de 1971 per la qual s'aprova l'Ordenança General de
Seguretat i Higiene en el treball.

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de
setembre de 1973 publicat en la B.O.E. núm. 242 de 9 d'octubre i ORDRE
ministerial de 31 d'octubre de 1973 publicada en la B.O.E. núm. 319 de 27 de
desembre de 1973 per la qual s'aprovin les Instruccions Complementàries EL MEU
BT.

• Normes UNE d'obligat compliment.

8.9.3. Descripció General del Sistema

Cal destacar quatre zones  de ventilació ben diferenciades: Espais públics, Neteja,
Vestuaris i Sales tècniques, manteniment i magatzems

Per al disseny dels cabals de ventilació es partirà d'allò que s'ha descrit en el RITE.
S'aplicaran els criteris següents:

SALES APORTACIÓ EXTRACCIÓ

Espais públics 36 m3/h persona 36 m3/h persona

Neteja --- 25 l/s per inodor/urinari/abocador
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Tècniques, Manteniment i
Magatzems

9 m3/h m2 9 m3/h m2

Vestuaris 25 l/s per taquilla 25 l/s per taquilla

En els càlculs annexos es justifica el dimensionat de la instal·lació de ventilació forçada.

8.9.3.1. Espais Públics

L'aire es renovarà entre un 10 i un 25 % aproximadament cada hora.

Es realitzarà una instal·lació de ventilació forçada a través dels climatitzadors d'aire primari
amb recuperació entàlpica a les zones d'oficines. Els climatitzadors s'ubicaran en la
coberta.

Quan els conductes travessen diferents sectors d'incendi, es preveu la instal·lació de
comportes talla focs RF de resistència al foc segons els paraments estructurals,
connectades a la instal·lació de detecció prevista.

Es dissenyarà el sistema perquè quan la central d'incendis detecti foc s'interrompi
l'alimentació elèctrica als ventiladors  impulsió dels climatitzadors i només funcioni
l'extracció per a una millor evacuació dels fums. Només serà possible quan el foc no afecti
directament la zona per on s'extreu l'aire.

8.9.3.2. Neteja

Tots els neteja de l'edifici disposaran d'una extracció d'aire forçada.

8.9.3.3. Sales Tècniques, Manteniment i Magatzems

S'utilitzaran reixes. Els conductes seran de planxa galvanitzada, helicoïdals o rectangulars,
segons marquen els plans, i aniran suspesos del sostre amb varetes i abraçadores.

8.9.3.4. Vestidors

Es durà a terme una aportació d'aire als vestuaris mitjançant una bomba de calor aire-aire
amb free-cooling.

8.9.3.5. Zona Coberta

A la zona de coberta s'ha previst una sèrie de comportes d'evacuació automàtica de fums i
que també permeten realitzar una ventilació o extracció d'aire calent estratificat en el part
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superior de la coberta segons es detecti i prèviament controlat pel sistema de control
centralitzat global de l'edifici.

Els equips disponible són els següents :

- 3 Airejadors, construïts en aliatge d'alumini AlMg3 per a una protecció contra la
corrosió, amb maniobra de les lames per mitjà d'un cilindre pneumàtic, dispositiu
d'obertura d'emergència mitjançant fusible tèrmic bimetal a 72ºC., base per a
muntatge sobre sòcol.

- 3 Quadre electropneumàtic de control, per a govern dels airejadors en tres grups en
règim d'evacuació automàtica de fums en cas d'incendi.

- 3 Circuits pneumàtics en tub de coure des de quadre de control als airejadors

- Compressors d'aire i calderets de reserva.

8.10. Instal·lació de Lampisteria

8.10.1. Objectiu

L'objecte del present capítol, és el disseny de la instal·lació d'aigua potable, per a
l'alimentació de l'edifici.

8.10.2. Normativa

La instal·lació de lampisteria es realitzarà, d'acord amb la Norma Bàsica per a les
Instal·lacions interiors de Subministrament d'Aigua. ORDRE de 9 de desembre de 1975.

Es tindran en compte, a més a més, els documents següents:

• Reglament d'instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i les seves instruccions
Complementàries (ITE) del Reial Decret 1751/1998 de 31 de juliol.

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball segons Decret 432/1971 de març i
ORDRE de 9 de març de 1971 per la qual s'aprova l'Ordenança General de
Seguretat i Higiene en el treball.

• Norma Tecnològica de l'Edificació de lampisteria (NTE-IFF, NTE-IFC) de 1973.

• Norma UNE-53-131-90. Plàstics. Tubs de Polietilè per a conduccions d'Aigua a
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Pressió. Característiques i mètodes d'assaig.

• Norma UNE-53-380-90. Plàstics. Tubs de Polipropileno per a la conducció d'aigua a
pressió freda i calent. Característiques i mètodes d'assaig.

• Norma UNE 100030 "Prevenció de la legionel·la en instal·lacions d'edificis".

8.10.3. Descripció General de la Instal·lació

El subministrament general, s'efectuarà per la companyia subministradora, havent de ser
necessari el compliment de les normes particulars d'aquesta.

La instal·lació es connectarà a la xarxa municipal existent, que garanteix una pressió de
subministrament suficient. L'escomesa serà de  polietilè Ø63mm.

8.10.3.1. Escomesa

Es realitzarà una escomesa per a l'aigua potable i es realitzarà una derivació per alimentar
el circuit de contraincendis. El comptador serà ubicat en façana de l'edifici sent obligatori
complir les normes de la companyia. A partir del comptador es derivarà per alimentar tots
els punts de consum previstos.

8.10.4. Xarxa Interior d’Aigua Freda

Tota la instal·lació interior serà de polipropilè tipus PN-16. Podrà variar-se d'acord amb
direcció facultativa a canonada de coure, complint amb l'equivalència de diàmetre de
canonada.

Es col·locaran vàlvules de tall general en els muntants principals, i a l'entrada de cada local
humit.

8.10.5. Xarxa Interior d’Aigua Calenta

Es preveu la preinstal·lació de generació d'ACS en cada quarto neteja. On es reserva un
espai per a la futurible connexió d'uns termos elèctrics de producció d'ACS de 15l.
S'ubiquen termos elèctrics en Pl Baixa per a l'alimentació d'ACS de la zona de vestuaris.
Els termos seran d'una capacitat de 200l.

8.10.6. Consideració de la Instal·lació

La suportació de les canonades de subministrament d'ACS s'atendrà  d'acord amb la
norma UNE 100-152/1988. Per a la posada en marxa del sistema es tindrà de tenir en
consideració de realitzar la prova d'estanqueïtat segons la norma UNE 100-151/1988.
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8.11. Instal·lació de Sanejament

8.11.1. Objectiu

La instal·lació de sanejament tindrà per objecte dotar a l'edifici d'unes correctes condicions
d'evacuació de les aigües residuals i pluvials.

8.11.2. Reglaments i Normes

La instal·lació de sanejament es realitzarà, d'acord amb la vigent norma tecnològica de
l'edificació NTE.

• Norma UNE-EN 877:2000. Tubs i accessoris de fosa grisa per a evacuació
d'aigües pluvials i residuals. Unions mitjançant extrems lisossin endolls.

• Norma UNE 12-056-2. Sistemes de desguàs per gravetat a l'interior d'edificis.
Part 2: Canalització d'aigües residuals d'aparells sanitaris, disseny i càlcul.

• Norma UNE 12-056-3. Sistemes de desguàs per gravetat a l'interior d'edificis.
Part 3: Desguàs d'aigües pluvials de cobertes, disseny i càlcul.

8.11.3. Descripció General de la Instal·lació

S'ha previst una xarxa separativa entre fecals i pluvials.

S'ha plantejat l'evacuació amb polipropilè insonoritzat segons diàmetres que es descriuen
en els nuclis de les oficines, i canonada de PVC sèrie B.

8.11.3.1. Evacuació Aigües.

Les aigües fecals i pluvials de les plantes són evacuades per gravetat per planta baixa Les
evacuacions aniran a parar al col·lector de la urbanització i disposarà de pous per realitzar
un registre.
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Conclusions

Les conclusions a extreure d’un Projecte d’aquestes característiques són fonamentalment
dues: la seva valoració econòmica i la seva durada d’execució, que al cap i a la fí són les
fites en les que una Propietat centra els seus interessos.

La valoració econòmica es realitza al Pressupost en el que s’arriba a un valor d’execució
material de 3.830.283,03 Euros.

La durada de l’obra associada a aquest projecte és de Dinou (19) mesos.

Per part de l’autor, les conclusions extretes en finalitzar la feina que implica un Projecte
d’aquestes dimensions és que als diversos àmbits del món de la construcció hi ha sobrada
cabuda per als Enginyers Industrials, ja que el carcàcter multidisciplinari de la formació
aconseguida permet una ampli coneixement del sector.

Com ja s’ha pogut veure, el present Projecte ha intentat combinar els diferents àmbits en
els que un Enginyer Industrial pot arribar a intervindre, i ha quedat patent que no són pocs
aquests en els que aquest professionals tenen vital importància.

Pel que fa estrictament al projecte, les conclusions més significatives que se’n extreuen
són:

1. La necessitat imprescindible de fer una bona anàlisi dels usuaris i de les activitats que
s’han de desenvolupar al centre és fonamental de cara a un disseny útil, òptim i
funcional.

2. Un sistema de fonamentació a base de pilotatge i encepats és una opció
econòmicament favorable en comparació a les lloses (en el cas que l’edifici no hagi de
disposar de plantes soterrani per sota del nivell freàtic) i que estructuralment
proporciona uns bons resultats.

3. L’estructura mixta plantejada, combina la resistència del formigó que contraventa al
conjunt dels edificis, i la capacitat d’oferir grans espais diàfans de les gelosíes de
coberta.

4. Les instal·lacions van lligades íntimament als usos dels edificis i el seu disseny, de
manera que cal realitzar propostes estructurals amb les que es pugui treure el màxim
profit  al conjunt de l’edifici fent fàcil l’adequació per part de les instal·lacions. Aquestes
són fonamentals per al bon funcionament i conservació d’aquest.
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