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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:    Sí    No    
 

PROJECTE FI DE CARRERA 
 

 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 

 

El projecte consisteix en el disseny i el càlcul de la estructura d’un centre esportiu i les  

seves instal·lacions al terme municipal de El Prat de Llobregat. 

 

 

El disseny i les instal·lacions han estat pensades per oferir a la població un lloc 

agradable com a “sala de barri”. Les línies senzilles li donen una sensació de netedat i 

puresa. 

 

 

L’estructura en principi no hauria de tenir cap tipus de necessitat especial si no fos per 

la necessitat de salvar una gran llum per haver de tenir una gran superfície lliure 

d’elements arquitectònics de mides 45 x 27 metres, i pel fet d’haver de dimensionar els 

equipaments tenint en compte les necessitats bàsiques de les persones amb mobilitat 

reduïda. 

 

 

El codi d’accessibilitat es molt present al projecte, ja que la majoria de les 

complicacions de la estructura han vingut donades pel fet que el poliesportiu havia de 

ser un centre obert per tothom i sense cap tipus de barrera arquitectònica que no es 

pogués salvar. 

 

 

El projecte també inclou la instal·lació elèctrica, la instal·lació d’aigua, la ventilació i la 

protecció contra incendis. 

 

 

Als annexes de la memòria es detallen les característiques de l’estructura, la normativa 

corresponent i els càlculs de les instal·lacions. 

 

 

 
 
 
 
Paraules clau (màxim 10):
 

Accessibilitat Metàl·lic Disseny Electricitat 

Ventilació Incendis Fontaneria  

    

 



 



 



 

 

OBJECTIU DEL PROJECTE 
 
 
 
El present projecte té per objecte dissenyar i definir les característiques estructurals d’un centre 
esportiu a la població de El Prat de Llobregat. 
 
 
Ha de satisfer les necessitats de la població i de satisfer no només les necessitats esportives sinó 
també necessitats del municipi alienes al esport. El barri on està situat ha de poder gaudir d’un lloc 
de trobada. 
 
 
Al projecte s’apliquen coneixements de càlcul, d’estructures, de resistència de materials i de 
expressió gràfica. 
 
 
Els objectius basics son: 
 
 

• Dissenyar i calcular una estructura metàl·lica funcional. 
 

• Optimitzar els perfils de l’estructura per aconseguir el màxim aprofitament. 
 

• Aconseguir un disseny accessible a persones amb mobilitat reduïda. 
 

• Dissenyar l’interior del recinte tenint en compte les necessitats estructurals i les necessitats 
per les persones amb mobilitat reduïda. 
 

• Calcular les instal·lacions elèctrica, d’aigua, de ventilació i de protecció contra incendis. 
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1.1. Agents 

 

1.1.1. Promotor 

 

El promotor d‟aquesta obra es l‟Ajuntament de El Prat de Llobregat, amb NIF: 25108813-E, amb domicili 

fiscal a la Plaça de la Vila Nº 1, El Prat de Llobregat, Barcelona (08820). 

 

 

1.1.2. Titular de la instal·lació 

 

El promotor d‟aquesta obra es l‟Ajuntament de El Prat de Llobregat, amb NIF: 25108813-E, amb domicili 

fiscal a la Plaça de la Vila nº 1, El Prat de Llobregat, Barcelona (08820). 

 

 

1.1.3. Domicili industrial i social 

 

Despatx professional : Empresa El Prat de Llobregat 

Població : Barcelona 

 

 

1.1.4. Projectista 

 

Autor/a : Jasmina Sandra Gálvez Roy 

Titulació/ns : Enginyera Tècnic Industrial especialitat mecànica 

Col·legiat núm. : 

Despatx professional : EPSEVG 

Població : Barcelona 

 

 

1.2. Informació prèvia 

 
1.2.1. Antecedents 

 

D‟acord amb el Pla General Metropolità (PGM), la parcel·la està classificada com sòl urbà i pot tenir aquest 

diferents usos: 

 

 

 

 residencial i hoteler 

 comercial 

 oficines 
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 sanitari 

 esportiu 

 recreatiu 

 cultural, educatiu i religiós 

 garatge - aparcament.  

 

Segons la modificació del PGM, “Modificació puntual del PGM entorn Estació Intermodal, barri de la 

Seda”, la parcel·la està destinada a equipaments esportius municipals. 

 

 

1.2.2. Objecte 

 

El objecte del projecte és el de dissenyar i calcular l‟estructura metàl·lica d‟un centre esportiu i les seves 

instal·lacions. 

 

 

1.2.3. Emplaçament 

 

El pavelló poliesportiu està situat al municipi de El Prat de Llobregat, al Carrer Penedès número 25 del barri 

de La Seda. 

 

 

1.2.4. Situació 

 

La parcel·la es troba en la confluència de la Plaça Ventura i Tort amb el carrer Penedès a l‟altura de la 

Estació Intermodal de El Prat de Llobregat. 

 

 

1.2.5. Normativa urbanística 

 

El projecte es veurà afectat pel compliment del Pla General Metropolità (PGM) i per la modificació del 

mateix, “Modificació puntual del PGM entorn Estació Intermodal, barri de la Seda”. La parcel·la té la 

qualificació de 7-a, sector normatiu 1-37 i classificació ST B. Estableix que: 

 

a) L‟altura màxima serà de 20 metres. 

b) El número de plantes màximes serà de planta baixa i 3 plantes pis. 

c) La parcel·la mínima edificable serà de 2.500 m
2
. 

d) Màxim de 2 plantes soterrades. 

 

 

1.2.6. Altres normatives 

 

Les normatives aplicades en la realització d'aquest projecte queden visibles al plec de condicions del present 

projecte. 
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1.3. Descripció del projecte 

 
1.3.1. Descripció general de l’obra 

 

El poliesportiu s‟ha plantejat dintre del Pla de millora urbana del barri “La Seda” per tal de satisfer les 

necessitats esportives de la població.  

L‟edifici limita al nord amb l‟ Estació Intermodal i amb la Gran Via (autovia de Castelldefels), al Sud amb la 

principal avinguda de El Prat de Llobregat (Avinguda Verge de Montserrat) molt ben connectada amb 

diferents línies d‟autobús, tant urbans com interurbans; al Est amb el Carrer Major i al Oest amb la rotonda 

de sortida que uneix El Prat amb la Gran Via, Ronda de Dalt, C-31, c-32. 

L‟edifici es troba en un entorn privilegiat en quant a solucions de transport. Davant del poliesportiu hi ha 

l‟estació intermodal, un aparcament municipal, un aparcament de bicicletes, diverses línies d‟autobús i en 5 

minuts a peu hi ha la Plaça de la Vila. 

 

 

1.3.2. Ús característic de l’obra 

 

L‟edifici consta de dos pisos, la planta baixa està destinada a acollir esdeveniments esportiu, així com a sala 

de congressos, reunions i en definitiva qualsevol esdeveniment que sigui necessari. 

 

 

1.3.3. Compliment CTE i altres normatives 

 

Compleix el Codi Tècnic de l‟ Edificació (CTE) i les normatives necessàries per la seva aplicació, reflectides 

al plec de condicions del projecte. 

 

 

1.3.4. Descripció del disseny de l’obra 

 

1.3.4.1. Distribució interior 

 

Veure plànols P-16 i P-17. 
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PLANTA BAIXA m
2
  PLANTA PRIMERA m

2
  SUPERFÍCIE m

2 

00 Escales emergència   03 Accessos  22,5  Total planta baixa 3282,8 

01 Vestíbul entrada 121,8  21 Serveis espectadors 15,4   (x2)  Total planta primera 1365 

02 Recepció – Control accés 24,75  22 Bar 143  Total plantes 4647,8 

03 Accessos 22,5  23 Serveis bar 30      (x2)    

04 Sala ascensor 18,8  24 Cuina 66,5    

05 Serveis recepció 17,1  25 Magatzem cuina 25,8    

06 Neteja 19  26 Sala polivalent 60    

07 Instal·lacions tècniques 62  27 Sala conferències 259    

08 Magatzems 41,3 (x3)  28 Serveis despatxos 27,7   (x2)    

09 Pista esportiva 1670,5  29 Direcció 24    

10 Grades 63,45 (x3)  30 Direcció tècnica 24    

11 Sala gimnàs 118,1  31 Direcció medica 24    

12 Sala activitats dirigides 59,15  32 Administració 24    

13 Sala fitness 83,1  33 Entitats 17,55 (x4)    

14 Infermeria 23,5  34 Sala reunions 53    

15 Vestidors àrbitres 17,9 (x3)   - Zones de pas 352,6    

16 Vestidors monitors 12,9 (x3)        

17 Vestidors mobilitat reduïda 12,9 (x3)        

18 Serveis esportistes 17,2 (x3)        

19 Vestidors col·lectius 67,2(x2)        

20 Vestidors de grup 60(x4)        

 - Zones de pas 171,15        

 

 

 

1.3.4.1.1. PLANTA BAIXA 
 

1.3.4.1.1.1. VESTÍBUL ENTRADA 

 

El vestíbul d‟entrada té una superfície de 121,8 m
2
 on s‟ubica la recepció, el control d‟accés, els accessos a la 

segona planta (escales i ascensor) i lavabos adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda. 

 

 

1.3.4.1.1.2. RECEPCIÓ - CONTROL ACCÉS 

 

La recepció té una superfície de 24,75 m
2
. El taulell d‟atenció al públic ha de disposar d‟una part per a 

l‟atenció de persones amb cadira de rodes, d‟una alçaria no superior a 0,8m i amb un espai inferior lliure de 

0,7 m, tal com s‟exposa al Full tècnic nº 9 “Barreres arquitectòniques i equipaments esportius” de la 

Secretaria General de l‟Esport de la Generalitat de Catalunya. 

 

El control d‟accés es molt important pel bon funcionament de la instal·lació ja que en aquest punt es on es 

produeix la separació de la circulació d‟esportistes i d‟espectadors (Fitxa tècnica d‟equipaments esportius  

“Requeriments tècnics Pavelló triple poliesportiu PAV-3”) . Els esportistes accedeixen als vestuaris pels 

diferents torns col·locats en el vestíbul amb el corresponent carnet amb banda magnètica. Els espectadors 

poden accedir al pis de dalt per les escales o per l‟ascensor que queden a la dreta de la recepció. 
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1.3.4.1.1.3. LAVABOS RECEPCIÓ 

 

Estan situats a la esquerra de la recepció, al costat del ascensor. Tenen una superfície de 17,1 m
2
. 

 

 

1.3.4.1.1.4. VESTIDORS 

 

S‟accedeix als espais esportius a través del vestidors. L‟espai esportiu està al mateix nivell dels vestidors per 

facilitar el moviment de les persones amb necessitats especials.  

 

Segons la Fitxa tècnica d‟equipaments esportius  “Requeriments tècnics Pavelló triple poliesportiu PAV-3”, 

el poliesportiu ha d‟estar dotat com a mínim amb 4 vestidors de grup amb serveis, 2 vestidors col·lectius amb 

serveis i 3 vestidors per a tècnics - arbitres. 

 

Tal i com marca el Full tècnic d‟equipaments esportius  “Barreres arquitectòniques i equipaments esportius”, 

tots els vestidors i els serveis que continguin dutxes i vàters, han d‟estar adaptats i com a mínim dos d‟ells 

disposaran de l‟equipament mínim necessari, cadira abatible a la dutxa, vàter elevat i barres. A més a més, hi 

ha d'haver un local, que pot ser la infermeria, que disposi d'un servei higiènic complet amb una dutxa, de 

manera que doni servei a aquells discapacitats que necessitin un acompanyant, així com a monitors i àrbitres 

amb cadira de rodes. 

 

 
 

Figura 1. Mides dutxes 
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1.3.4.1.1.4.1. Vestidors col·lectius 

 

Hi ha 2, un per cada sexe, amb 67,2 m
2
 de superfície cadascun. Tindran espai de canvi, zona de dutxes i 

lavabos. Els elements s‟han dimensionat tenint en compte la Fitxa tècnica d‟equipaments esportius  

“Requeriments tècnics Pavelló triple poliesportiu PAV-3” , el Full tècnic d‟equipaments esportius  “Barreres 

arquitectòniques i equipaments esportius” i el Full tècnic d‟equipaments esportius  “El pavelló triple 

esportiu”. Per tant, estaran dotats amb 2 lavabos adaptats ( el vàter tindrà una alçaria de 0,4 m a 0,45 m, i les 

portes s‟obren cap a l‟exterior per facilitar el gir interior),2 rentamans (els rentamans son sense peu i té una 

altura lliure de 0,7m per permetre el gir de la cadira de rodes), penjadors, 10 dutxes adaptades (espai útil de 

cada dutxa de 0,8 x 0,8 m, amb un pas lliure per accedir-hi de 0,8 m d‟amplada) i 36 taquilles, 10,5 metres 

lineals de banc (amb una amplada de 0,5 m i una alçada de 0,5 m) respectant en tot moment la distància 

lliure mínima entre dos bancs dels vestidors, 1,8 m , i entre banc i taquilla, 1,5 m. 

 

 

1.3.4.1.1.4.2. Vestidors de grup 

 

D‟aquesta tipologia n‟hi ha 4. Cadascun d‟ells té una superfície de 60 m
2
. Està dotat d‟1 lavabo adaptat, 1 

lavabo no adaptat, 2 rentamans adaptats, 40 penjadors, 10 dutxes adaptades, 2 armaris grans (0,8 x 1,8 x 0,5 

m), 10 metres lineals de banc (amb una amplada de 0,5 m i una alçada de 0,5 m) respectant en tot moment la 

distància lliure mínima entre dos bancs dels vestidors, 1,8 m , i entre banc i taquilla, 1,5 m. 

 

 

1.3.4.1.1.4.3. Vestidors àrbitres 

 

En la pista esportiva hi podran haver fins a tres competicions a l‟hora, per aquest motiu hi ha 3 vestidors 

d‟àrbitres. Estan completament adaptats. Cadascun d‟ells té una superfície de 17,9 m
2
 i estan dotats amb 1 

dutxa, 1 lavabo i 1 rentamans adaptats, 1 llitera, 1 metre lineal de banc, 2 taquilles, 4 cadires i 1 taula per 

poder preparar i gestionar la documentació necessària pels partits. 

 

 

1.3.4.1.1.4.4. Vestidors monitors 

 

En total n‟hi ha 3. Son de dues places i de 12,9 m
2
 cada un. Estan equipats amb 1 dutxa, 1 lavabo i 1 

rentamans adaptats, 1 metre lineal de banc i 2 taquilles. 

 

 

1.3.4.1.1.4.5. Vestidors mobilitat reduïda 

 

Aquest vestidors estan pensats per donar servei a aquells discapacitats que necessitin un acompanyant. N‟hi 

ha 3 i estan equipats amb 1 dutxa, 1 lavabo i 1 rentamans adaptats, 1 metre lineal de banc i 2 taquilles.  
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1.3.4.1.1.5. INFERMERIA 

 

Està adaptada com a vestidor especial amb 1 lavabo, dutxa i rentamans adaptats, 2 lliteres, 4 penjadors, 1 

metre lineal de banc, 2 taquilles, 1 taula i 4 cadires. Té una superfície de 23,5 m
2
. 

 

 

1.3.4.1.1.6. LAVABOS ESPORTISTES 

 

Estan pensats per a que els esportistes no hagin d‟anar a l‟espai de canvi mentre dura l‟activitat esportiva. 

N‟hi ha 3, cadascun amb 1 lavabo per a cada sexe, estan adaptats i tenen una superfície de 17,2 m
2
. 

 

 

1.3.4.1.1.7. SALA ACTIVITATS DIRIGIDES – SALA FITNESS – SALA GIMNÀS 

 

1.3.4.1.1.7.1. Sala d’activitats dirigides 

 

Té una superfície de 59,15m
2
 i està pensada per realitzar aquelles activitats que requereixen un monitor que 

guiï una determinada activitat a un grup d‟esportistes. 

 

 

1.3.4.1.1.7.2. Sala Fitness 

 

Aquesta sala té una superfície de 83,1m
2
 i està pensada per realitzar activitats cardiovasculars amb aparells 

de fitness. 

 

 

1.3.4.1.1.7.3. Sala Gimnàs 

 

És la més gran amb una superfície de 118,1 m
2
 i és on estan instal·lades totes les màquines de musculació. 

 

 

1.3.4.1.1.8. PISTA ESPORTIVA 

 

La zona esportiva es distribueix en un únic nivell amb una superfície útil de 1670,5 m
2
. La pista té unes 

dimensions de 45 x 27 m i una superfície de 1215 m
2
. 

 

Els esportistes només poden accedir a ella a través dels vestidors. De manera excepcional, els arbitres, 

monitors, persones amb mobilitat reduïa i els seus acompanyants, podran entrar per la segona porta enfront 

de la recepció i acompanyats per un responsable del recinte.  

 

Des de la mateixa es pot accedir als magatzems de material esportiu situats a un dels seus costats. 

El personal de manteniment pot accedir a la pista per les diferents entrades exclusives per la seva utilització. 
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1.3.4.1.1.9. NETEJA 

 

Té una superfície de 19 m
2
. Serveix com a magatzem dels estris i productes de neteja. 

 

 

1.3.4.1.1.10. INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 

 

Estan situades en la zona de la sala de neteja i dels magatzems de la pista. Té una superfície de 62 m
2
 i estan 

destinades a ubicar la maquinaria necessària pel correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions. 

 

 

1.3.4.1.1.11. MAGATZEMS 

 

Els 3 magatzems estan situats en el perímetre de la pista i a nivell amb el paviment. Cadascun té una 

superfície de 41,3 m
2
. En el seu interior es pot inscriure un cercle de 4 m de diàmetre tal i com recomana la 

Fitxa tècnica d‟equipaments esportius  “Requeriments tècnics Pavelló triple poliesportiu PAV-3”. 

 

Els magatzems estan connectats entre si per portes interiors i s‟accedeix a ells per qualsevol de les portes que 

estan situades a peu de pista. 

 

 

1.3.4.1.2. PLANTA PRIMERA 

 

1.3.4.1.2.1. BAR 

 

Té una superfície de 143 m
2
.  

 

 

1.3.4.1.2.1.1. Cuina 

 

Té una superfície de 66,5 m
2
 i està connectada amb el magatzem, amb el bar i amb el passadís de la sortida 

d‟emergència 1.  

 

 

1.3.4.1.2.1.2. Magatzem cuina 

 

Només hi ha una entrada al magatzem i es des de la cuina. Té una superfície de 25,8 m
2
. 

 

 

1.3.4.1.2.1.3. Lavabos bar 

 

Hi ha 1 per a cada sexe i cada un d‟ells tenen 3 lavabos, 1 adaptat. Tots dos tenen una superfície de 30 m
2
 

cadascun. 
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1.3.4.1.2.2. LAVABOS ESPECTADORS 

 

Hi ha 1 per a cada sexe i cada un d‟ells tenen 3 lavabos, 1 adaptat. Tots dos tenen una superfície de 15,4 m
2
 

cadascun. 

 

 
1.3.4.1.2.3. SALA CONFERÈNCIES 

 

Espai de 259 m
2
 i 192 places en forma de teatre per realitzar conferències, exposicions, congressos, etc... 

 

 

1.3.4.1.2.4. SALA POLIVALENT 

 

Espai de 60 m
2
 i 20 places utilitzat com a sala d‟espera, d‟entreteniment, amb diaris, espai per fer deures, etc 

perquè pares puguin esperar a que els fills acabin la seva activitat o perquè els nens esperin a que comenci la 

seva. 

 

 

1.3.4.1.2.5. ZONA DE GESTIÓ 

 

1.3.4.1.2.5.1. Lavabos despatxos 

 

Son 2, un per cada sexe, cadascun d‟ells tenen una superfície de 27,7 m
2
 i 3 lavabos, un adaptat. 

 

 

1.3.4.1.2.5.2. Despatxos 

 

1.3.4.1.2.5.2.1. Direcció 

 

Es l‟espai on el director del poliesportiu coordina les activitats, els empleats, els actes, etc. Té 24 m
2
 de 

superfície. 

 

 

1.3.4.1.2.5.2.2. Direcció tècnica 

 

Es l‟espai on el director tècnic coordina les activitats que es duguin a terme en el pavelló. Té 24 m
2
 de 

superfície. 

 

 

1.3.4.1.2.5.2.3. Direcció mèdica 

 

Es l‟espai de l‟equip sanitari dels esportistes. Té 24 m
2
 de superfície. 
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1.3.4.1.2.5.2.4. Administració 

 

A on es duen a terme totes les gestions administratives i financeres del complex. Té 24 m
2
 de superfície. 

 

 

1.3.4.1.2.5.2.5. Entitats 

 

Hi ha 4 despatxos reservats a les diferents entitats i associacions vinculades al mon de l‟esport. Cadascun 

dels despatxos tenen 17,55 m
2
 de superfície. 

 

 

1.3.4.1.2.5.3. Sala reunions 

 

Està destinada a servir com a espai per a realitzar reunions dels diferents despatxos. Té una superfície de 53 

m
2
. 

 

 

1.3.4.1.3. GRADES 

 

L‟accés a les grades es fa des de la planta primera. Les escales de les grades estan adaptades tal como marca 

el DB-SU. 

 

Les grades estan separades en 3 mòduls i cadascun d‟ells dona cabuda a 100 espectadors (5 d‟aquestes places 

estan reservades a persones amb mobilitat reduïda).  Cada mòdul té una superfície de 63,45 m
2
 cadascuna, 

fan un total de 190,35 m
2
. 

 

 

 

 
Figura 2. Mides grades 
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1.3.4.1.4. ACCESSOS PLANTES 

 

L‟accés a la planta primera es pot realitzar a través de les escales adaptades o de l‟ascensor ubicats al costat  

de recepció. 

 

 

1.3.4.2. Exterior 

 

1.3.4.2.1. Façanes 

 

L‟accés es fa per la façana oest. Les façanes estan revestides amb panells sandvitx amb fixacions ocultes 

perquè doni sensació de netedat i senzillesa. Es poden escollir diferents tipus de colors per a que sigui més 

agradable a la vista. 

 

 

1.3.4.2.2. Coberta 

 

L‟edifici es composa de dues cobertes. La primera és la que salva la zona de la pista esportiva, té una 

inclinació de 1,6 graus i és a una sola aigua. Té una amplada de 35 metres i una longitud de 55 metres. 

Descendeix de sud a nord, amb una alçada interior màxima de 9 metres i una mínima de 8 metres. La segona 

coberta és la de la zona dels vestuaris, té una inclinació de 2,2 graus a una sola aigua. Té una amplada de 25 

metres i una longitud de 55 metres. Descendeix de sud a nord, amb una alçada interior màxima de 7 metres i 

una mínima de 6 metres. 

 

 

1.3.4.2.3. Accessos 

 

L‟accés per als esportistes i per el públic en general es fa per una única entrada, la principal, per la qual 

s‟arriba a la zona de recepció i a on es separa la circulació dels esportistes de la circulació de la resta. Els 

esportistes accedeixen a la zona de vestuaris utilitzant el seus respectius carnets de soci als torns amb lectors 

magnètics. Aquests torns estan equipats amb uns portells que garanteixen l‟accés a persones amb mobilitat 

reduïda i com a sortida d‟emergència. 

A la façana nord, està ubicada l‟accés dels treballadors de manteniment i un accés més gran perquè puguin 

entrar camions amb material. Tenen unes mides de 5x5..  

 

 

1.3.4.2.4. Sortides d’emergència 

 

Hi ha un total de 7 sortides d‟emergència distribuïdes per les façanes nord, sud i est. 

 

 Façana nord: 1 sortida d‟emergència planta baixa 

 Façana sud: 2 sortides d‟emergència, una d‟elles amb escales d‟emergència 

 Façana est: 4 sortides d‟emergència, una d‟elles amb escales d‟emergència 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

2.1. Característiques constructives 

 

2.1.1. Terreny 

 

2.1.1.1. Treballs previs 

 

 Senyalització de l‟obra 

 Neteja de la parcel·la, deixant-la totalment lliure de la vegetació existent. 

 Creació de camins que utilitzaran els obrers i les màquines. 

 

 

2.1.1.2. Moviments de terres 

 

 Regulació de la superfície del terreny, eliminant les deixalles i terra vegetal derivats dels anteriors 

usos. 

 Compactació de la superfície. 

 Sanejament forats mitjançant sorra granulada. 

 Excavació de rases de fonamentació. 

 Excavació de rases per claveguerams. 

 

 

2.1.2. Fonamentació 

 

La fonamentació consta de sabates i bigues de lligat, de mides especificades al plànol P-03. 

 

 Les sabates i les rases de les bigues de lligat s‟ompliran amb una capa de formigó de neteja. 

 Encofrat 

 Tubs de drenatge 

 

 

2.1.3. Estructura 

 

L‟estructura projectada ha de salvar la gran llum en la zona de la pista, ja que aquesta ha de tenir la 

superfície lliure d‟elements constructius. 

S‟ha realitzat mitjançat pòrtics d‟acer S275 i corretges d‟acer S235 amb un forjat col·laborant per cobrir la 

zona de la planta primera. 

Es un conjunt de 12 pòrtics, tots diferents. Estan units entre ells mitjançant bigues longitudinals.  

Diferenciarem entre dos zones dels pòrtics, la que correspon a la zona de la pista i la que correspon a la zona 

on es ubicada la planta primera. Les bigues transversals que estan situades a la coberta del pòrtic de pista les 

anomenarem bigues de la encavallada i son de perfil de tub quadrat. Les bigues de la zona de la coberta del 

pòrtic de la planta primera les anomenarem bigues, així tindrem dos tipus, bigues longitudinals i bigues 
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transversals. Les bigues longitudinals son de perfil IPE i les transversals de tub quadrat. Les bigues 

corresponents a la zona de la planta primera les anomenarem biguetes i n‟hi hauran dos, biguetes 

longitudinals i biguetes transversals, totes dues de perfil IPE. 

 

Hi ha zones arriostrades en laterals i en coberta. Hi ha arriostrament entre el pòrtic 1 i el 2, entre el 6 i el 7, i 

entre el 11 i el 12. 

 

La zona de la planta primera està a 3 metres del nivell del terra i està composta per un entramat metàl·lic de 

diferents perfils. Els pòrtics estan units per unes bigues longitudinals de perfil IPE simple amb cartel·les. 

En aquesta zona anirà recolzada en diferents pilars. Aquí no hi ha grans llums a salvar, però com que cada 

zona té unes necessitats especials s‟ha hagut de intentar quadrar la distribució de la planta baixa i de la planta 

primera amb la distribució dels pilars sense que afectés a l‟estructura. Per aquest motiu no tots els perfil son 

iguals, ja que hi ha zones a on es necessita més espai lliure i per tant els pilars son de perfils més grans. 

 

 

2.1.3.1. Pòrtics 

 

Hi ha 12 tipus de pòrtics que es poden veure als plànols 10, 11 i 12.els del mig només es diferencien pel 

numero de pilars que tenen, però el pòrtics hastials, es diferencien dels altres perquè els pilars entremitjos 

tenen una disposició diferent a la dels altres pilars entremitjos. El seu angle de gir, en comptes de ser de 0°, 

es de 90°. El motiu és que són els pilars que han de suportar la força del vent, i al tenir un angle de gir de 

90°, el moment d‟inèrcia és més gran. 

 

 

El perfil dels pilars dels pòrtics son d‟acer laminat tipus HEB, el dels pilars entremitjos d‟acer laminat tipus 

IPE i els dintells de tubs quadrats d‟acer armat. A la zona a on es ubicada la primera planta hi ha unes 

biguetes de perfil IPE simple amb cartel·les. 

En la zona dels vestuaris hi ha les biguetes longitudinals i les que van en el sentit dels pòrtics. Totes dues 

tenen un perfil d‟acer laminat del tipus IPE. Aquest perfil es diferents dels altres ja que també es simple però 

amb carteles al 15%. 

 

 

 
 
Figura 3. Exemple pòrtic 
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Figura 4. Detall angle de gir 

 

 

 

2.1.4. Coberta 

 

El tancament de la coberta es de tipus sandvitx. El panell es un ACH de llana de roca de 2 greques de la casa 

Isover. L‟espessor del panell es de 50 mm amb una densitat de 145 Kg/m
3
. Està fixat a les corretges 

mitjançant cargols i quedaran ocults gràcies a uns tapajuntes que garantiran la estanquitat i previndran de la 

corrosió. 

 

 
 
Figura 5. Panell sandvitx 
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Figura 6. Panell sandvitx 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 7. Fixacions panell sandvitx 
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2.1.5. Tancaments 

 

Els tancaments són panells de tipus sandvitx, ACH  panell façana de llana de roca de la casa Isover. 

L‟espessor del panell es de 80 mm amb una densitat de 145 Kg/m
3
.  

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Fixacions panell sandvitx 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 9. Panell sandvitx façana 
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Figura 10. Panell sandvitx façana 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Paviments 

 

El paviment està format per un forjat col·laborant INCO 79.4 de la casa Incoperfil de xapa grecada d‟acer. 

Sobre aquest es col·loquen les armadures corresponents i la malla de repartiment. 

 

El canto del forjat es de 0,19 mm, el gruix de 1,2 mm, la seva sobrecàrrega admissible es de 640 kg/m
2 
i el 

pes propi es de 366 kg/m
2
. 

 

El forjat s‟ha previst per una sobrecàrrega de 572 Kg/m
2
. 

 

A les figures 11 i 12 es poden observar les característiques geomètriques de la xapa. 

 

 

 

 
 
Figura 11. Característiques geomètriques xapa. 
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Figura 12. Característiques geomètriques xapa. 

 

 

2.1.7. Grades 

 

 

Hi ha tres graderies, l‟estructura de les quals es metàl·lica. Cada graderia consta de 7 pòrtics amb una 

inclinació de 23,5° i cada pòrtic consta de 3 pilars, els exteriors i un interior al mig. Són de perfil IPE. Els 

pòrtics estan units longitudinalment entre si per perfils de tub quadrat i arriostrats entre els pòrtics1-2, 3-4-5-, 

6-7; de cada grada. 

 

El forjat col·laborant es un INCO 70.4 Col·laborant de la casa Incoperfil, té un canto de 0,12 mm, el gruix de 

0,75 mm, la seva sobrecàrrega admissible es de 993 kg/m
2 
i el pes propi es de 193kg/m

2
. 

 

Les grades de formigó van col·locades a sobre de l‟estructura metàl·lica. 

 

 
 
Figura 13. Detall col·locació grades sobre pòrtic metàl·lic. 
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2.1.8. Sortides d’emergència 

 

Les sortides d‟emergència de la planta primera tenen una estructura metàl·lica sustentada per perfils IPE. Els 

perfils de la zona dels esgraons son IPE. Estan situades al pòrtic posterior i a la façana dreta. La primera té 

ubicada la plataforma de sortida a la primera planta de la zona dels vestuaris i la plataforma de canvi de 

sentit en la zona del pòrtic de la pista. La segona està ubicada entre el tercer i el sisè pòrtic. 

El forjat col·laborant es un INCO 70.4 Col·laborant de la casa Incoperfil, té un canto de 0,18 mm, el gruix de 

0,75 mm, la seva sobrecàrrega admissible es de 528kg/m
2 
i el pes propi es de 337kg/m

2
. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 14. Característiques geomètriques xapa. 
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3. MEMÒRIA DE CÀLCUL 

 

3.1. Càlcul estructura 

 

L‟estructura ha estat calculada amb el programa CYPE de l‟empresa CYPE Ingenieros. Consta de diferents 

mòduls. Per dissenyar i calcular l‟estructura s‟ha utilitzat el mòdul “Generador de pòrtics” i  “Nou Metal 

3D”. Hi ha 3 passos. El primer es dissenyar el pòrtic amb el “Generador de pòrtics” introduint les mides del 

pòrtic, el nº de pòrtics i la separació entre pòrtics i les dades de les corretges de la coberta i de la façana.  

 

El segon part consisteix en introduir les dades de les sobrecàrregues de vent i de neu i exportar el projecte al 

“Nou Metal 3D”. 

En el mòdul “Nou Metal 3D es dibuixar tota l‟estructura formada per barres i nusos i s‟introdueix les dades 

referents al tipus de nusos, de barres, l‟orientació, els tipus de perfils, el tipus d‟acer, es creen els panys i les 

càrregues. Aleshores es calcula l‟estructura i es va retocant fins que compleixi tots els requisits. 

 

El tercer part es quan, amb l‟estructura calculada i comprovada, es creen les plaques d‟ancoratge, es 

dimensionen i s‟igualen per tenir el mínim grup de plaques diferents. Desprès es creen les sabates i les  

bigues de lligat, es dimensionen i s‟intenta igualar el màxim número de sabates per tenir el mínim grup de 

sabates diferents. Per últim es torna a calcular l‟estructura fins que compleix.  

 

L‟estructura ha sigut calculada tenint en compte els paràmetres de resistència al foc que s‟indiquen al DB-SI 

6. Al ser un edifici de publica concurrència de menys de 15 metres de altura de evacuació sobre rasant, li 

correspon un R90. S‟ha escollit un revestiment de morter de vermiculita-perlita amb ciment de baixa 

densitat. 

 

 

3.1.1. Descripció i justificació solució adoptada 

 

L‟objectiu es aconseguir una estructura que pugui albergar 2 nivells, planta baixa i planta primera, i salvar 

una llum de 35 metres. 

L‟estructura ha de ser resistent a les diferents situacions climatològiques que poden afectar a l‟obra segons el 

codi tècnic. 

L‟estructura ha de poder mimetitzar-se amb l‟entorn i que no trenqui el paisatge.  

En principi es va pensar en una estructura a una aigua, tot en planta, però s‟havia de salvar una gran llum 

sense quasi reforços i es va descartar perquè no complia.  
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Figura 15. Disseny 1 

 

 

 

Seguidament es va intentar que complís partint el pòrtic en 2 i amb alçades diferents, una filera de pilars al 

mig de les dos meitats dels pòrtics, l‟encavallada  i gran part del pòrtic de la zona de pista arriostrat. De 

seguida es va descartar ja que el disseny era poc funcional. 

 

 
 

Figura 16. Disseny 2 
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El següent intent agafava les idees dels arriostraments i de les encavallades del seu antecesor amb la 

diferencia que aquesta vegada a la meitat del pòrtic de menys altura se li afegia una altre planta. 

 

 
 

Figura 17. Disseny 3 

 

 

 

El següent disseny era com l‟anterior, però aquesta vegada el arriostraments ja estaven més definits i els 

perfils de l‟encavallada també.  

Ara que l‟estructura ja estava definida i complia, es presentava un altre problema: hi havia masses pilars a la 

planta baixa de la zona del pòrtic que estava destinada a donar cabuda els vestuaris, el gimnàs, el bar, 

oficines, etc. Es va procedir a eliminar aquells pilars que molestaven al disseny de l‟interior del centre 

esportiu. 

Però el problema era que alguns pilars que molestaven pel disseny eren imprescindibles per l‟estructura, així 

que es va haver d‟adoptar la postura de canviar tot el disseny de l‟interior i intentar fer-lo casar amb el 

disseny de l‟estructura. 

Desprès de molts proba - error, es va aconseguir un disseny òptim per la practica esportiva i un disseny 

òptim en quant a característiques estructurals. 
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Figura 18. Disseny 4 

 

 

 

 

El disseny final va partir d‟aquest últim disseny, al qual se li van afegir unes grades situades en la zona de 

pista però comunicades amb la planta primera i unes escales d‟emergència que comuniquen la planta primera 

amb el carrer. 

 

 
Figura 19. Disseny final. 
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3.1.2. Descripció dels elements estructurals 

 

3.1.2.1. Estructura metàl·lica 

 

L‟estructura metàl·lica consta d‟12 pòrtics separats entre si per 5 metres. Les mides dels pòrtics es poden 

veure a la figura 12. 

 

 

 
Figura 20. Pòrtic. 

 

 

 

 
 
Figura 21. Diferents tipus de perfil 
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TUBS QUADRATS HEB IPE TIRANTS 

Cian Blau Rosa Gris 

 

#  70x4 

#  90x4 

#120x4 

#120x5 

#160x5 

#160x4 

#170x4 

 

 

HEB 140 

HEB 180 

HEB 300 

 

IPE  80 

IPE 120 

IPE 140 

IPE 160 

IPE 180 

IPE 200 

IPE 270 

IPE 300 

IPE 450 

IPE 500 

 

C6 

C12 

C14 

 

 

 

3.1.2.1.1. Pòrtics exteriors 

 

El perfil dels pilars dels pòrtics son d‟acer laminat tipus HEB, el dels pilars entremitjos d‟acer laminat tipus 

IPE i els dintells de tubs quadrats d‟acer armat. 

 

En la zona dels vestuaris hi ha unes biguetes longitudinals i transversals, amb un perfil d‟acer laminat del 

tipus IPE. Aquest perfil es diferents dels altres ja que també es simple però amb carteles al 15%. 

Els pilars entremitjos del pòrtic frontal i posterior tenen una disposició diferent a la dels altres pilars 

entremitjos. El seu angle de gir, en comptes de ser de 0°, es de 90°. El motiu és que són els pilars que han de 

suportar la força del vent, i al tenir un angle de gir de 90°, el moment d‟inèrcia és més gran. Veure plànols P-

10, P-11 i P-12. 

 

 

3.1.2.1.2. Pòrtics interiors 

 

El perfil dels pilars dels pòrtics son d‟acer laminat tipus HEB, el dels pilars entremitjos d‟acer laminat tipus 

IPE i el dels dintells de tubs quadrats d‟acer armat. La encavallada està formada per tubs quadrats d‟acer 

armat. Veure plànols P-10, P-11 i P-12. 
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3.1.2.2. Plaques d’ancoratge 

 

La situació de les plaques d‟ancoratge por veure‟s al plànol P-03. 

 

 

 
REFERÈNCIES DIMENSIONS PERNS 

N90 – N89 – N88 – N87 – N86 – N85 – N78 

X: 400 mm 

Y: 550 mm 

e : 20 mm 

6Ø25 mm 

L=55 cm 

N1 – N8 – N15 – N22 – N29 – N36 – N43 – N50 – N57 – N64 – N71 

X: 450 mm 

Y: 450 mm 

e: 25 mm 

8Ø20 mm 

L=45 cm 

N97 - N98 - N99 - N100 

X: 300 mm 

Y: 300 mm 

e: 15 mm 

4Ø20 mm 

L=75 cm 

 

N83 – N76 – N69 – N62 – N55 – N48 – N41 – N34 – N27 – N20 – N13 – N6 – N111 – N113 – N115 – N117 

X: 300 mm 

Y: 300 mm 

e: 15 mm 

4Ø14 mm 

L=40 cm 

 

N899 – N898 – N897 – N922 – N916 – N910 – N920 – N914 – N908 – N918 – N912 – N906 – N904 – N902 – 

N885 – N883 – N887 – N881 - N822 – N824 – N799 – N807 – N820 – N817 – N818 – N806 – N826 – N828 - 

N830 – N803 – N804 – N814 – N810 – N812 – N802 

X: 200 mm 

Y: 300 mm 

e: 15 mm 

4Ø10 mm 

L=30 cm 

 

N5 – N12 – N19 – N26 – N40 – N47 – N54 – N61 – N68 – N75 – N82 

X: 300 mm 

Y: 300 mm 

e: 18 mm 

4Ø14 mm 

L=40 cm 

 

N589 – N591 – N593 – N595 – N597 – N587 – N620 – N622 – N623 – N624 – N625 – N627 – N509 – N507- 

N505 – N503 – N501 – N495 – N489 – N761 – N755 – N749 – N743 – N737 – N731 – N725 – N719 – N715 – 

N709 – N697 – N693 – N790 – N547 – N550 – N558 – N557 – N556 – N555 – N525 

X: 250 mm 

Y: 350 mm 

e : 15 mm 

 

4Ø14 mm 

L=30 cm 

 

N438 – N437- N428 – N419 – N410 – N797 – N397 – N389 – N380 – N794 – N482 – N481 – N406 – N796 – 

N480 – N795 – N479 

X: 300 mm 

Y: 300 mm 

e: 15 mm 

 

4Ø14 mm 

L=35 cm 

 

N430 – N792 – N372 – N370 – N436 – N486 – N408 – N485 – N488 – N484 – N483 

X: 450 mm 

Y: 450 mm 

e: 20 mm 

8Ø20 mm 

L=55 cm 

 

N793 

X: 300 mm 

Y: 300 mm 

e: 15 mm 

4Ø14 mm 

L=30 cm 
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3.1.2.3. Sabates 

 

Les sabates s‟encarreguen de transmetre el pes de l‟estructura al terreny i ancorar-la, d‟aquesta manera 

s‟assegura l‟estabilitat de l‟estructura i del terreny.  Les sabates són de formigó HA-25 control estadístic 

i armat d‟acer B400S. Pot veure‟s la seva disposició al plànol P-03. 

 

 

 

 

GRUPS Dimensions sabates rectangulars centrades 

1 X: 255.0 cm Y: 355.0 cm Canto: 80.0 cm 

2 X: 220.0 cm Y: 320.0 cm Canto: 75.0 cm 

3 X: 165.0 cm Y: 245.0 cm Canto: 85.0 cm 

4 X: 90.0 cm   Y: 130.0 cm Canto: 50.0 cm 

5 X: 70.0 cm Y: 690.0 cm Canto: 40.0 cm 

6 X: 70.0 cm Y: 285.0 cm Canto: 40.0 cm 

7 X: 845.0 cm Y: 80.0 cm Canto: 50.0 cm 

8 X: 170.0 cm Y: 80.0 cm Canto: 50.0 cm 

9 X: 195.0 cm Y: 80.0 cm Canto: 50.0 cm 

10 X: 690.0 cm Y: 70.0 cm Canto: 40.0 cm 

11 X: 285.0 cm Y: 70.0 cm Canto: 40.0 cm 

12 X: 80.0 cm Y: 265.0 cm Canto: 50.0 cm 

13 X: 165.0 cm Y: 630.0 cm Canto: 65.0 cm 

14 X: 4900.0 cm Y: 80.0 cm Canto: 85.0 cm 

15 X: 75.0 cm Y: 320.0 cm Canto: 45.0 cm 

A X: 120.0 cm  Y: 170.0 cm Canto: 45.0 cm 

B X: 255.0 cm Y: 175.0 cm Canto: 65.0 cm 

C X: 155.0 cm Y: 225.0 cm Canto: 65.0 cm 

D X: 100.0 cm Y: 160.0 cm Canto: 45.0 cm 

E X: 170.0 cm Y: 120.0 cm Canto: 45.0 cm 

 

 

 

3.1.2.4. Bigues de lligat 

 

 

Tenen la funció de lligar les sabates i anul·lar els moments sobre l‟eix de la sabata per evitar esquerdes 

en l‟edifici, augmenten l‟estabilitat i el rendiment de les sabates. 
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3.1.2.5. Pilars 

 

Els pilars suporten les accions gravitatòries i les accions del vent a les que està sotmesa l‟estructura.  

 

 

3.1.2.6. Corretges de coberta 

 

Les corretges de la coberta tenen una fletxa màxima de L/300 (CTE-DB-SE apartat 4.3.3.1) i una 

separació de 2,5 m.  

El tipus de fixació és rígida i van fixades als dintells amb cargols. 

El perfil es un conformat en fred de tipus C i d‟acer S235.  

 

 

3.1.2.7. Corretges de façana 

 

Les corretges de la coberta tenen una fletxa màxima de L/300 (CTE-DB-SE apartat 4.3.3.1) i una 

separació de 5 m.  

El tipus de fixació és rígida i van fixades als pilars amb cargols. 

El perfil es un conformat en fred de tipus C i d‟acer S235.  

 

 

3.1.2.8. Encavallada 

 

L‟encavallada ha de suportar les accions gravitatòries i les accions del vent derivades de les corretges de 

coberta. Està formada per tres elements: el cordó superior, el cordó inferior i els elements diagonals. Tots 

tres estan formats per tubs quadrats que aniran units entre ells mitjançant soldadura. 

 

 

 

3.1.3. Accions a considerar 

 

Per poder dimensionar l‟estructura es  necessari determinar les accions aplicades sobre la mateixa. En 

aquest cas s‟ha tingut en compte les càrregues gravitatòries, les sobrecarregues d‟ús, les de neu i les accions 

del vent. 

 

 

3.1.3.1. Gravitatòries. Accions permanents 

 

3.1.3.1.1. PES PROPI 

 

El pes propi ha de tenir en compte els elements estructurals, els tancaments, els elements separadors, la 

envaneria, la fusteria, els revestiments, etc. El pes propi dels elements estructurals aniran en funció dels 

perfils de l‟estructura i el programa ja els té en conte. 
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3.1.3.1.1.1. COBERTA 

 

 

CÀRREGUES ELEMENT VALOR 

Panell Sandvich Panell Coberta 2 greques ACH-ISOVER 13,50 kg/m2 

Captadors solars Captador V-500 SOLEVER 24 kg/m2 

 

 

 

3.1.3.1.1.2. FAÇANES 

 

 

CÀRREGUES ELEMENT VALOR 

Panell Sandvich Panell Façana fixacions ocultes ACH-ISOVER 13,30 kg/m2 

 

 

 

3.1.3.1.1.3. ZONES DESPATXOS / SALA REUNIONS / SALA CONGRESSOS / SALA POLIVALENT 

 

 

CÀRREGUES ELEMENT VALOR 

Forjat col·laborant INCO 79.4 casa Incoperfil 366 kg/m2 

Paviments Parquet 40 kg/m2 

Envaneria Tabic 9cm + 2 cm de guix 100 + 24 kg/m2 

 

 

 

3.1.3.1.1.4. ZONES D’AIGUA / CUINA 

 

 

CÀRREGUES ELEMENT VALOR 

Forjat col·laborant INCO 79.4 casa Incoperfil 366 kg/m2 

Paviments Gres 80 kg/m2 

Envaneria Tabic 9cm + 1,4 cm de gres 100 + 29 kg/m2 

 

 

 

3.1.3.1.1.5. MAGATZEMS / NETEJA / INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES / BAR 

 

 

CÀRREGUES ELEMENT VALOR 

Forjat col·laborant INCO 79.4 casa Incoperfil 366 kg/m2 

Paviments Gres 80 kg/m2 

Envaneria Tabic 9cm + 2 cm de guix 100 + 24 kg/m2 
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3.1.3.1.1.6. GRADES 

 

 

CÀRREGUES ELEMENT VALOR 

Forjat col·laborant INCO 79.4 casa Incoperfil 366 kg/m2 

Grades formigó Serie GN 80 casa NORTEN PH 460 kg/m2 

 

 

 

3.1.3.2. Accions variables 

 

3.1.3.2.1. SOBRECARREGA D’ÚS 

 

La sobrecàrrega d`ús son tots els pesos que puguin gravitar a l‟edifici a raó del seu ús. Els valors s‟han extret 

de la taula 3.1., apartat C, del document DB-SE AE.. 

 

 

 

 

 
 
Taula 3.1.2.2.1 - Valors característics per la sobrecàrrega d’ús establerts pel CTE 
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3.1.3.2.2. SOBRECÀRREGA DE NEU 

 

Els càlculs es regeixen per lo estipulat al CTE DB SE – AE, apartat 3.5. Es necessita saber la zona en la qual 

estarà ubicada l‟estructura, en aquest cas El Prat de Llobregat, el que correspon a una zona 2, amb una altitud 

de 0 metres i una exposició al vent normal. Les següents dades son les que han sigut introduïdes al 

“Generador de pòrtics” del CYPE. 

 

 

 

Zona de clima hivernal Zona 2 

Altitud topogràfica 0 m 

Exposició al vent Normal 

 

 

 

 

3.1.3.2.3. ACCIÓ DEL VENT 

 

Els càlculs es regeixen per lo estipulat al CTE DB SE – AE, apartat 3.3. Es necessita saber la zona en la qual 

està ubicada la estructura, en aquest cas El Prat de Llobregat, el que correspon a una zona C i que està 

situada a una zona urbana. Les següents dades son les que han sigut introduïdes al “Generador de pòrtics” 

del CYPE. 

 

 

 

Zona eòlica 
Zona C 

Velocitat bàsica: 29m/s 

Grau d’aspresa IV. Zona urbana 

Forats 

 Àrea m
2
 Altura mitjana Nº de forats iguals 

Frontal 8,12 1,02 1 

Dreta 
7,31 1,02 1 

7,31 4,02 1 

Esquerra 

1,83 1,02 1 

15 1,5 1 

7,31 1,02 1 

Posterior 

7,31 1,02 1 

7,31 4,02 1 

3,65 1,02 2 
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3.2. Càlcul Instal·lacions 

 

3.2.1. Fontaneria 

 

El present apartat descriu la instal·lació d‟aigua per a tot l‟edifici amb canonada d‟acer galvanitzat. També 

inclou les especificacions del circuit de plaques solars.  

El subministrament de la mateixa prové de la xarxa a càrrec de la companyia subministradora. 

Els càlculs s‟han realitzat amb el programa CYPE Ingenieros, amb el mòdul “Instalaciones”.  

Correspon als plànols P-23, P-24 i P-25. 

 

 

3.2.1.1. Normativa aplicable 

 

Per a l‟estudi d‟aquestes instal·lacions s‟han tingut en compte el Codi Tècnic de l‟Edificació. Document 

bàsic HS4, subministrament d‟aigua. 

 

 

3.2.1.2. Instal·lació d’enllaç 

 

De la xarxa general de subministrament en surt el ramal que alimenta la clau de registre, situada a la vorera 

de l‟edifici. 

La instal·lació i la connexió correrà a càrrec de Aigües de El Prat. 

La pressió de servei de El Prat, i per tant la que subministra la que subministra la companyia és de 35 m.c.a. 

 

 

3.2.1.2.1. ESCOMESA 

 

L‟escomesa serà de d‟acer galvanitzat interior fins a l‟armari del comptador, situat al mur que delimita el 

carrer amb la parcel·la. 

 

 

3.2.1.2.2. ESQUEMA DE XARXA 

 

L‟esquema seleccionat serà del tipus, xarxa amb comptador general. Amb aquest esquema, la instal·lació 

d‟enllaç està formada a més a més de l‟escomesa, per 2 clau de pas general, el comptador i una caldera,  

El comptador de l‟edifici estarà situat en un armari ubicat al límit de la parcel·la situat a una alçada mínima 

del paviment de 0,5 metres. 
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La clau de pas  es col·locarà just abans a tal efecte de poder tallar el subministrament a tot l‟edifici i evitar un 

retrocés d‟aigües que pogués afectar a la xarxa principal, respectivament. 

 

 

3.2.1.3. Instal·lació interior 

 

La instal·lació disposa de circuit d‟aigua freda, calenta i de retorn. Cada zona humida disposarà de claus de 

pas per a poder tallar independentment el circuit de la resta d‟instal·lacions en cas d‟averia. 

 

 

3.2.1.4. Producció d’aigua calenta sanitària 

 

La producció d‟aigua calenta es realitzarà de dues maneres. Com a servei primari hi hauran 7 plaques solars 

tèrmiques orientades a sud amb un dipòsit acumulador de 3500 litres. Al plànol P-26 es pot observar la 

instal·lació d‟aquestes plaques realitzada amb una aplicació de càlcul facilitada per l‟empresa Solever. 

A continuació es detalla tot l‟informe extret per aquesta instal·lació. 

 

 

3.2.1.4.1. SISTEMES DE CAPTACIÓ 

 

S‟ha seleccionat el captador V-500 les característiques del qual són apropiades per a la demanda requerida. 

La superfície de captació és de 12,32 m
2
 i per tant el número de captadors del model seleccionat serà de 7. 

Per a la determinació d‟aquesta quantitat s‟ha tingut en compte les especificacions de l‟apartat 3.3.3.1. i 2 de 

la HE-4 del Codi Tècnic de l‟Edificació. 

Les característiques del captador seleccionat són les següents: 

 

 

 

Superfície bruta (m2)  2.03  

Superfície d’ absorció (m2)  1.76  

Dimensions (mm)  1040x2040x75  

Pes en buit (kg)  49.0  

Capacitat (l)  1.3  

Nº màxim por bateria  8  

Guany òptic  0.81  

Coeficient de pèrdues de 1r ordre (W/ºCm2)  2.61  

Coeficient de pèrdues de 2n ordre (W/ºCm2)  0.08  
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Figura 22. Captador. 

 

 

Els captadors s‟instal·laran a la coberta inclinats amb la següent configuració, 1 bateria de 7 captadors tenint 

en compte que: 

- S‟ha de prestar atenció a d‟estanqueïtat i durabilitat de les connexions del captador 

- Els captadors es disposaran en files constituïdes, preferentment, pel mateix nombre d‟elements.  

- S‟instal·laran vàlvules de pas, a l‟entrada i sortida de les diferents bateries de captadors i entre 

les bombes, de manera que puguin utilitzar-se per a l‟aïllament d‟aquests components per a 

feines de mantenint, substitució, etc. 

- També s‟instal·larà una vàlvula de seguretat per fila amb la finalitat de protegir la instal·lació 

- La connexió entre captadors i entre files es realitzarà de manera que el circuit resulti equilibrat 

hidràulicament recomanant-se el retorn invertit en vers a la instal·lació de vàlvules d‟equilibrat. 

- Es dotarà la instal·lació d‟un element que registri els valors indicats pel punt 3.3.8. del HE-4 del 

CTE. 

- S‟instal·laran aixetes de buidat per poder buidar el circuit. 
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La inclinació dels captadors respecte la horitzontal és de 45º i la seva desviació d‟azimut és de 0º. Aquestes 

orientacions provoquen unes pèrdues del 0,5% les quals han de complir el punt 2.1.8 de la HE-4  del CTE i 

es resumeixen en aquesta taula:  

 

 

 

CAS ORIENTACIÓ I INCLINACIÓ OMBRES TOTAL 

GENERAL 10% 10% 15% 

SUPERPOSICIÓN 20% 15% 30% 

INTEGRACIÓN 40% 20% 50% 

 

 

 

També es tindran en compte les pèrdues per ombres d‟objectes pròxims els quals, a ser possible, han d‟estar 

el més allunyats possible dels captadors per a proporcionar una alta insolació a aquests. 

 

 

 

3.2.1.4.2. SISTEMES D’ACUMULACIÓ 

 

S‟ha optat per instal·lar un acumulador de 2500 litres. Les característiques principals de l‟acumulador seran 

les següents: 

 

 

 

Acumulador Interacumulador Inox MVX 2500-SB  

Superfície de intercanvi  12.32 m2  

Tractament Inox 316L  

Temperatura màx. acumulador  90ºC  

Pressió màx. acumulador  8 Bar  

Temperatura màx. serpentí  8 Bar  

Pressió màx. serpentí  25 Bar  
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Figura 23. Característiques geomètriques xapa. 

 

 

 

 

3.2.1.4.3. CIRCUIT HIDRÀULIC 

 

Les canalitzacions utilitzades per a realitzar aquest càlcul són de coure i tenint en compte l‟àbac de pèrdues 

càrrega d‟aquest material s‟obté: 

 

- Cabal total 431,2 l/h 

- Longitud total 20 m 

- Diàmetre canalitzacions 35.0 x 33.0 mm 

 

 

3.2.1.4.4. AÏLLAMENT  

 

És un element fonamental en la instal·lació la finalitat del qual és disminuir les possibles pèrdues calorífiques 

tant en els col·lectors, l‟acumulador i les conduccions. 
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Els valors més importants per a l‟elecció apropiada de l‟aïllament són el coeficient de conductivitat, la gama 

de temperatures, la seva resistència i la seva instal·lació fàcil a més a més del cost econòmic. 

L‟espessor de l‟aïllament haurà de complir les normes indicades en el RITE, en la IT 1.2.4.2. 

 

 

3.2.1.4.5. VAS D’EXPANSIÓ 

 

El volum total del circuit hidràulic és de 632,1 litres, per tant s‟ha calculat un vas d‟expansió específic per a 

instal·lacions solars. El model seleccionat és el 700 AMR-SO. 

La pressió de càrrega d‟aquest serà igual a la pressió de treball amb la que es càrrega el circuit primari. 

 

 

 

 
Figura 24. Vas d’ expansió. 

 

 

 

3.2.1.4.6. VÀLVULA DE SEGURETAT 

 

La seva funció és la de limitar la pressió del circuit i així protegir els components del mateix. En aquest cas, 

els punts més delicats són el camp solar i el vas d‟expansió, per tant es marcaran a una pressió inferior a la 

màxima suportada pels citats elements. S‟utilitzaran vàlvules de seguretat fixades a 6 kg/cm
2
 pel circuit 

primari i de 8 kg/cm
2
 pel secundari. 

El fluid evacuat per la vàlvula de seguretat anirà conduït cap a un tanc que emmagatzemarà el propilenglicol 

i així evitarà possibles accidents. 
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3.2.1.4.7. VÀLVULA D’EQUILIBRAT 

 

Es muntaran vàlvules d‟equilibrat en la impulsió de la bomba i en les bateries de captadors. 

 

 

3.2.1.4.8. SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL 

 

El model utilitzat és el centraleta DC-22, especialment dissenyat per a instal·lacions solars tèrmiques. Les 

seves funcions seran: 

 

- Ser la central de computació i emmagatzemen d‟informació 

- Generar i enviar les ordres als elements elèctrics externs 

- Visualitzar en pantalla la temperatura dels punts vitals de la instal·lació 

- Realitzar el control diferencial de temperatura entre la sortida dels dos captadors i el sistema 

d‟acumulació 

 

Es programarà de manera que posi les bombes en marxa si la diferència de temperatura entre el captador i el 

punt més baix del acumulador descendeix per sota dels 8º C, i pararà quan la diferència d'aquestes 

temperatures sigui inferior a 3º C . La diferència de temperatures entre els punts d'arrencada i desocupada del 

termòstat diferencial no serà menor de 2º C . 

 

Seguint amb els sistemes de producció d‟aigua calenta, com a sistema auxiliar, la instal·lació disposa d‟un 

sistema centralitzat amb una caldera d‟aigua calenta amb un cremador de propà, instal·lat tot a la sala 

d‟instal·lacions tècniques de la planta baixa, menys el dipòsit de propà que serà exterior i soterrat. 

La temperatura d‟acumulació serà de 60ºC i seguint la norma ITE 02.5.1. la instal·lació d‟aigua calenta 

sanitària estarà protegida contra la legionel·la segons la norma UNE 10.030. 

 

 

3.2.2. Ventilació 

 

En el present apartat es desenvoluparà el procés per a dimensionar els conductes de ventilació per a realitzar 

la renovació d‟aire de certes zones. Aquesta ventilació serà forçada i d‟extracció mecànica. 

Les zones que es ventilaran seran els vestuaris de grup, els col·lectius, de monitors, d‟àrbitres, de mobilitat 

reduïda, serveis d‟esportistes, sala gimnàs, sala activitats dirigides, sala fitness i serveis de la recepció. 

En la segona planta, es ventilarà la zona del bar, els serveis del bar, els serveis dels espectadors i els serveis 

de les oficines. 
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Els càlculs estan a la taula Ventilació als Annexes de la Memòria. 

 

 

3.2.2.1. Zones de ventilació 

 

Els vestuaris de la planta baixa es ventilaran a partir de dos circuits, un d‟impulsió i l‟altre d‟extracció. 

Aquest serà també el cas del gimnàs, la sala d‟activitats dirigides i la sala de fitness. Els serveis dels 

esportistes i el serveis de la recepció es ventilaran per depressió. En aquests casos les canalitzacions es 

realitzarà per mitjà de conductes passants d‟una habitació a l‟altra. 

En la segona planta, el bar es ventilarà amb el mateix procediment que els vestuaris, dos conduccions, una 

per a impulsió i l‟altre per extracció. Als serveis del bar, dels espectadors i els de les oficines,  la instal·lació 

es realitzarà com els de la planta inferior. 

Tots els sistemes d‟impulsió aniran proveïts d‟un filtre de pols a l‟entrada de les conduccions. 

Tots els càlculs i la disposició dels circuits així com les dimensions de les reixes i difusors, es troben en 

l‟annex de càlculs i en el de plànols respectivament. Veure plànols P-29 i P-30. 

 

3.2.2.1.1. CANALITZACIONS DELS CIRCUITS 

 

Els ventiladors impulsaran o extrauran l‟aire per mitjà de conductes i reixes de xapa d‟acer galvanitzat. La 

sortida de l‟aire es farà cap a la coberta i l‟aportació de l‟aire es realitzarà per mitjà de les diferents reixes i 

difusors en cada cas. 

 

El control de funcionament dels ventiladors es realitzarà utilitzant un programador horari el qual engegarà 

els ventiladors a les hores de més afluència amb la finalitat d‟evacuar la major quantitat d‟aire brut produït. 

Tot i així, els ventiladors es posaran en marxa un mínim de quatre hores per garantir la renovació d‟aire. 

 

La disposició dels circuits de ventilació de cada zona es pot observar en els plànols P-08 i P-09 dels annexes. 

El dimensionat de la xarxa amb els valors finals dels diàmetres i tots els valors necessaris es troben en 

l‟annex de càlcul en l‟apartat de ventilació. 

 

3.2.2.1.1.1. PISTA ESPORTIVA 

 

La ventilació de la pista poliesportiva es realitzarà de manera diferent. 

Es realitzarà una obertura en la façana oest per a l‟entrada d‟aire net i es col·locaran ventiladors en la façana 

oposada per a la sortida d‟aire del interior. Aquests ventiladors garantiran la correcte circulació de l‟aire 

necessari per a ventilar el recinte. 
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3.2.2.1.2. VENTILADORS 

 

Els ventiladors estaran configurats en funció del cabal necessari de circulació d‟aire i la pèrdua de càrrega 

del tram. 

Els ventiladors instal·lats són de productes de la marca Soler & Palau. La relació d‟aquests ventiladors, així 

com la seva potència i el cabal de circulació, es troben en l‟annex de càlculs en l‟apartat de ventilació. 

 

 

3.2.3. Instal·lació elèctrica de baixa tensió 
 

El subministrament elèctric es contractarà a l‟empresa FECSA-ENDESA i tindrà una tensió de 400/230 V a 

50 Hz de freqüència de corrent alterna trifàsica. 

Segons l‟article 3.1, instrucció BT-04 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió aquest edifici està 

classificat dins del grup i sense límit de potència, i per tant requereix de projecte tècnic. 

Es contractarà una potència total de 79,8 kW 

 

Les seccions dels circuits principals i de les derivacions individuals així com el numero i tipus de proteccions 

estan representats en l‟esquema unifilar de la instal·lació. Veure plànol P-22. 

 

Els càlculs estan als Annexes a la memòria. 

 

 

3.2.3.1. Instal·lacions d’enllaç 

 

La instal·lació d‟enllaç es realitzarà de manera que sigui per a un únic usuari. En aquest cas es poden 

simplificar les instal·lacions d‟enllaç, seguint les indicacions de la instrucció BT-12, ja que coincideixen en 

el mateix lloc la caixa general de protecció i la situació de l‟equip de mesura i no existeix per tant la línia 

general d‟alimentació.  

 

 

3.2.3.2. Escomesa 

 

L‟escomesa serà del tipus subterrani i per a la correcte instal·lació i dimensionat d‟aquesta es tindran en 

compte les indicacions en la instrucció BT-07.  

Estarà formada per conductors de coure electrolític de tensió d‟aïllament RZ1-K 0,6/1kV, i secció tal que la 

seva caiguda de tensió sigui com a màxim d‟1%, col·locats amb muntatge enterrat pel pas exterior de 

l‟edifici, sota tub corrugat que permeti l‟ampliació de la mateixa en un 50%. 
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3.2.3.3. Instal·lació 

 

L‟escomesa seguirà el tram més curt possible i es realitzaran les connexions mitjançant els dispositius 

apropiats, i sempre de manera que l‟aïllament dels conductors es mantingui fins als elements de connexió de 

la caixa general de protecció. 

 

 

3.2.3.4. Caixa general de protecció 

 

Com l‟escomesa serà subterrània, la caixa de protecció serà normalitzada per la companyia subministradora 

d‟energia elèctrica. 

Seguint les indicacions per a escomeses subterrànies, s‟instal·larà un armari a la paret que es tancarà amb una 

porta metàl·lica, amb un grau de protecció IK 10 segons la norma UNE-EN 50102, revestida exteriorment 

d‟acord amb les característiques de l‟entorn i estarà protegida contra la corrosió. La part inferior de la porta 

es situarà a un mínim de 30 cm del terra. 

Es procurarà que la situació escollida estigui el més pròxim possible a la xarxa de distribució pública i que 

quedi allunyada, o protegida adequadament, d‟altres instal·lacions com les d‟aigua, gas, telèfon, etc., segons 

s‟indica a ITC-BT-06 i 07. 

Les caixes generals de protecció compliran tot el que està establert sobre elles en la norma UNE-EN 60.439-

1, tindran un grau d‟inflamabilitat segons „indica en la norma UNE-EN 60.439-3, una vegada instal·lades 

tindran un grau de protecció IP43 segons UNE 20.324 i IK 08 segons UNE-EN 50.102 i seran precintables. 

 

 

3.2.3.5. Comptador general 

 

S‟instal·larà un comptador en funció de la potència màxima admissible.  

El conjunt complirà la norma UNE-EN 60.439, parts 1, 2 i 3.  

El grau de protecció mínim que ha de complir seguint les normes UNE 20.324 i UNE-EN 50.102, 

respectivament serà de IP43 i IK 09. 

Haurà de permetre de manera directa la lectura del comptador i interruptors horaris, així com la resta dels 

dispositius de mesura, quan així sigui precís. 

La col·locació serà de forma individual ja que només es subministrarà energia a un usuari. 

S‟utilitzarà una Caixa de Protecció i Mesura, dels tipus i característiques indicats en l‟apartat 2 de la ITC 

MIE-BT-13, que reuneix els fusibles generals de protecció, el comptador i el dispositiu per a discriminació 

horària. En aquest cas els fusibles de seguretat coincideixen amb els generals de protecció. 

La col·locació de la Caixa de Protecció i Mesura s‟efectuarà d‟acord a el que està indicat en l‟apartat 2 de la 

ITC MIE-BT-13 
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Per tal d‟homogeneïtzar aquestes instal·lacions, l‟empresa subministradora, de comú acord amb la propietat, 

escollirà la solució que millor s‟ajusti al subministrament sol·licitat. 

 

 

3.2.3.6. Instal·lacions de preses de terra 

 

Les preses a terra s‟estableixen principalment amb l‟objectiu 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 o 

disminuir el risc que suposa una averia en els materials utilitzats. Per tant, totes les línies de subministrament 

tindran una presa de terra connectada a la pressa de terra general. 

Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la 

classe 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipus i la profunditat d‟enterrament de les presses de terra han de ser tals que la possible pèrdua d‟humitat 

del terra, la presència de gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la pressa de terra per 

sobre del valor previst. La profunditat no serà mai inferior a 0,50 metres. 

La instal·lació de les línies de les presses de terra del subquadres interiors aniran arribaran al quadre general i 

es connectaran a la xarxa general de pressa de terra de l‟edifici. 

 

 

3.2.3.6.1. CONDUCTORS DE TERRA 

 

La secció dels conductors de terra han de satisfer les prescripcions de l‟apartat 3.4 de la instrucció BT-18 i, 

quan estiguin enterrats, hauran d‟estar d‟acord amb els valors de la taula 1 de la mateixa instrucció. La secció 

no serà inferior a la mínima exigida pels conductors de protecció. 

 

 

3.2.3.6.2. CONDUCTORS DE PROTECCIÓ 

 

En el circuit de connexió a terra, els conductors de protecció uniran les masses al conductor de terra. 

La secció dels conductors de protecció serà la indicada en la taula “Electricitat seccions” o s‟obtindrà pel 

càlcul conforme al que està indicat en la norma UNE 20.460. Si l‟aplicació de la taula condueix a valors no 

normalitzats, s‟han d‟utilitzar conductors que tinguin la secció normalitzada immediatament superior. 

Per tant, una vegada s‟hagi calculat la secció del conductor per a qualsevol circuit, la secció del neutre serà la 

mateixa que la que obtinguem per a la línia. 
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3.2.3.7. Quadre general de protecció 

 

El quadre general de distribució i protecció s‟instal·larà a l‟interior de l‟edifici i disposarà dels següents 

elements: 

 

- Interruptor General Automàtic (IGA), corresponent a la màxima potència admissible de la 

instal·lació. Serà un element d‟accionament manual per a protegir el circuit de sobrecàrregues i 

curtcircuits. 

- Interruptors diferencials (ID), com a protecció de contactes indirectes de tots els circuits 

- Interruptors magnetotèrmics (IA) per a la protecció a l‟inici de cada un dels circuits. Elements 

d‟accionament manual i per a protecció de sobrecàrregues i curtcircuits 

- Previsió del 20% d‟espai en reserva 

 

En ell hi situarem els elements de protecció generals de cada subquadre. 

 

Els càlculs de cada interruptor es poden trobar en l‟annex de càlcul en l‟apartat d‟instal·lació elèctrica de 

baixa tensió. 

 

 

3.2.3.8. Subquadres 

 

Els subquadres seran de construcció metàl·lica preparats per allotjar un interruptor general, interruptors 

diferencials per a la protecció de corrents de fuites o contactes indirectes i els interruptors automàtics 

magnetotèrmics corresponents a cada circuit senyalitzats als esquemes, així com també una reserva d‟espai 

del 20%. 

Els conductors que uneixen el quadre general amb cada subquadre seran del tipus RV-0,6/1kV. 

L‟edifici disposa de 10 subquadres. Veure plànols P-18, P-19, P-20, P-21 i P-22. 

 

 

3.2.3.9. Distribució de les línies 

 

La distribució de les línies està prevista que sigui amb tubs de PVC que transcorrerà per l‟interior de les 

parets. En el cas de que la distribució es faci per un fals sostre, s‟han previst safates de distribució disposades 

en aquests trams.  

Els conductors seran reconeixibles pel color del seu aïllament. Els colors seran els següents: 
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 Fase  -  marró, gris o negre 

 Neutre  -  blau 

 Protecció  -  groc i verd. 

 

Totes les connexions dels conductors es realitzaran a l‟interior de les caixes de ramificació o de derivació, 

estanques mitjançant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió. 

No es realitzaran unions dins de les instal·lacions. 

 

 

3.2.3.10. Conductors 

 

Els conductors utilitzats per a l‟alimentació dels punts de consum seran de coure i de tensió d‟aïllament RZ1-

K 0,6/1kV de secció especificada en cada cas en l‟esquema unifilar. Aquests aniran col·locats per dins de les 

safates i estaran protegits amb tubs de policlorur de vinil (PVC). 

Seguint la normativa vigent, la secció mínima dels conductors serà de 1,5 mm
2
 pels circuits d‟enllumenat i 

de 2,5 mm
2
 per al cas de circuits de força. Així mateix, la caiguda de tensió no podrà superar el 5,5% pel que 

fa l‟enllumenat i 7,5% en els circuits de força. 

Les derivacions es faran en l‟interior de caixes de connexió del grau de protecció corresponent, mitjançant 

borns de connexió. Aquestes caixes de connexió seran de PVC rígid i aniran adossades a la safata. Les 

dimensions de les mateixes serà tal que permeti allotjar en el seu interior tots els conductors que hagin de 

fer-ho. Les dimensions mínimes seran de 40mm de profunditat i 80mm de diàmetre o costat inferior. 

 

 

3.2.3.11. Càlcul de la secció dels conductors 

 

Per trobar la secció dels diferents conductors s‟utilitzaran dos mètodes i s‟optarà pel que el seu resultat sigui 

el més desfavorable. 

El primer mètode serà el densitat de corrent. Es calcularà la intensitat de corrent i en funció d‟aquesta es 

trobarà una secció adequada. 

El segon mètode serà el de caiguda de tensió. Es trobarà directament la secció requerida a partir de les  

fórmules. 
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3.2.3.11.1. INTENSITAT NOMINAL 

 

 

Circuit monofàsic 

 

 

 

 

 

Circuit trifàsic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I:  Intensitat absorbida (A). 

P: Potencia consumida (W). 

V: Tensió nominal (V). 

Cos φ : Factor de potencia (0,85). 

 

 

 

 

3.2.3.11.2. CAIGUDA DE TENSIÓ 

 

 

Circuit monofàsic 

 

 

 

 

 

Circuit trifàsic 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: Secció del conductor (mm
2
). 

P: Potencia consumida (W). 

L: Longitud del conductor (m). 

Cos φ: Factor de potencia. 

e: Caiguda de tensió (V). 

C: Conductivitat (Coure = 56). 

 

La caiguda de tensió està prevista del 7,5% pels circuits de llum i pels de força del 5,5%. 
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3.2.3.12. Lluminàries 

 

Les lluminàries seguiran els requisits establerts en les normes de la sèrie UNE-EN 60.598. 

Segons la instrucció BT-44  del RET per a baixa tensió, per a punts de llum amb làmpades de descàrrega la 

càrrega mínima prevista en voltiampers serà de 1,8 vegades la potència en watts de les làmpades. En el cas 

de les distribucions monofàsiques, el conductor neutre tindrà la mateixa secció que les fases. 

 

 

3.2.3.12.1. CÀLCUL DE LLUMINÀRIES 

 

Per a dissenyar el sistema d‟enllumenat s‟ha utilitzat el programa LUX-IEP per a determinar la quantitat de 

lluminàries necessàries així com la seva potència i col·locació.  

La quantitat recomanada de llum fixada en cada recinte segons el CTE proporcionat per la casa PHILIPS, és 

la següent: 

 

- Zones de circulació i passadissos   100 lux 

- Vestuaris       150 lux 

- Serveis      150 lux 

- Escales, serveis, magatzems, etc...   150 lux 

- Oficines      500 lux 

- Gimnàs      300 lux 

- Biblioteques, sales d‟estudi, auditoris  500 lux 

- Cuina      500 lux 

 

 

Al programa LUX-IEP has d‟introduir les dimensions de la habitació que es vol calcular l‟amplada, la 

llargada i l‟altura i després has de recrear tots el mobles, portes, parets, etc. Li introdueixes el numero de lux 

fixada per aquella zona concreta i el model de lluminària que precises i et calcula el numero de lluminàries 

que necessites. 
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BAR 

 

 

 
 

 

 

OFICINES 
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PASSADISSOS 

 

 
 

 

 

SALA CONFERÈNCIES 
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SALA POLIVALENT 

 

 

 
 

 

 

SALA REUNIONS 
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RECEPCIÓ 

 

 

 
 

 

 

VESTUARI COL·LECTIU 
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VESTUARI DE GRUP 

 

 

 
 

 

INFERMERIA 
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PISTA 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.2.3.12.2. TIPUS DE LLUMINÀRIES 

 

A continuació es descriuen els diferents tipus de lluminàries que s‟ha utilitzat en cada zona: 

  

- La il·luminació d‟accessos, sala de conferències, sortides d‟emergència i la pista poliesportiva 

s‟han utilitzat làmpades de vapor de mercuri especials per enllumenat d‟interiors de la marca 

SIMON de la sèrie IN. 

- Passadissos, vestuaris, serveis, , gimnàs, bar i oficines s‟han instal·lat fluorescents de 2x36W de 

la sèrie TPX  de la marca PHILIPS. 

- Per a la senyalització dels esglaons de les grades s‟ha decidit instal·lar llums d‟incandescència de 

10W. 
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3.2.3.12.3. INSTAL·LACIÓ LLUMINÀRIES 

 

Les lluminàries aniran encastades al fals sostre o suspeses per cables. En el segons cas, es seguiran les 

especificacions esmentades en la instrucció BT-44 referent a la suspensió dels dispositius de llum. 

 

Els portalàmpades hauran de ser d‟algun dels tipus, formes i dimensions especificats en la norma UNE-EN 

60.061-2. 

 

 

3.2.3.13. Subministrament d’emergència 

 

Com que l‟edifici està considerat del tipus pública concurrència, la instal·lació d‟aquest haurà de seguir les 

normes establertes en la instrucció ITC-BT-28 específica per a edificacions d‟aquest tipus. 

 

 

3.2.3.13.1. GRUP AUXILIAR D’ENERGIA 

 

Les fonts per a serveis de seguretat han d‟estar instal·lats en un lloc fix i de manera que no puguin ser 

afectats per la fallada de la font normal. L‟arrencada del grup es realitzarà quan hi hagi una falta de tensió en 

els circuits o quan aquesta tensió baixi per sota del 70% del seu valor nominal. 

 

La capacitat mínima d‟aquesta font serà, per norma general, la precisa per a proveir a l‟enllumenat de 

seguretat en les condicions senyalades en l‟apartat 3.1 de la instrucció BT-28. 

 

 

3.2.3.13.2. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 

 

El local disposarà del corresponent enllumenat d‟emergència i senyalització mitjançant equips amb bateria 

incorporada. Aquests equips entraran en funcionament quan es produeixi qualsevol fallada de tensió de la 

xarxa o quan la tensió baixi per sota del 70% del seu valor nominal.  

 

Tindran una autonomia d‟una hora com a mínim per a permetre l‟evacuació de l‟edifici amb facilitat i en 

bones condicions de visibilitat. Només s‟utilitzarà el subministrament exterior per a carregar aquestes 

bateries. 
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Les línies d‟alimentació dels equips autònoms d‟emergència es consideren línies per a la càrrega de bateries 

de cadascun dels equips i no com a alimentació. Dels subquadres sortiran les corresponents línies que 

cobriran les diferents zones de l‟edifici. La secció d‟aquestes línies és de 1,5 mm
2
. 

 

 

3.2.3.13.3. ENLLUMENAT D’EVACUACIÓ 

 

En les rutes d‟evacuació l‟enllumenat de seguretat proporcionarà, a nivell de terra i en l‟eix dels passos 

principals, una il·luminació mínima de 1 lux. 

En els punts en els que estiguin situats els equips contra incendis i en els quadres de distribució de 

l‟enllumenat, la il·luminació mínima serà de 5 lux. 

Serà obligatori situar enllumenat de seguretat en les següents zones de l‟edifici seguint l‟apartat 3.3.1. de la 

instrucció anteriorment esmentada: 

 

- Sala de congressos 

- Serveis generals de planta 

- Sales amb equips generals de protecció 

- Sortides d‟emergència i senyals de seguretat reglamentàries 

- Qualsevol camí cap a una ruta d‟evacuació 

- A l‟exterior de l‟edifici 

- A 2 metres de cada equip manual contra incendis 

 

 

 
3.2.4. Protecció contra incendis 

 

3.2.4.1. Propagació interior 

 

Segons el Codi Tècnic d‟Edificació es defineix en la taula 1.1 SI1 que per a un edifici de pública 

concurrència la superfície construïda de cada sector d‟incendi no pot excedir de 2.500 m
2
. Així doncs, per a 

cada planta serà necessari determinar dos sectors d‟incendi diferents. Es dividirà l‟edifici en dos sectors 

iguals partint-lo en dues parts. 

 

Així també, seguint les indicacions de la taula 1.2 SI1 referent a la resistència al foc de les parets, sostres i 

portes que delimiten els sectors d‟incendi, i tenint en compte que l‟edifici no supera els 15 metres d‟altura,  
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s‟estableix que aquests elements anteriorment mencionats hauran de tenir una resistència al foc de EI 90 i 

que les portes entre sectors d‟incendi hauran de ser del tipus EI2 45-C5. 

 

 

 

3.2.4.2. Evacuació d’ocupants 

 

Per tal de calcular la densitat d‟ocupació es prenen els valors d‟ocupació detallats a la taula 2.1 SI3 

específics per a cada zona. Així s‟obtenen els següents resultats: 

 

 

Planta baixa m2 Places 
Ocupació 

(m2/persona) 
Total 

Serveis recepció 17,1 - 2 8,55 

Neteja 19 - 40 0,475 

Instal·lacions tècniques 62 - 40 1,55 

Magatzems 41,3 (x3) - 40 3,0975 

Pista esportiva 1670,5 105 - 105 

Grades 63,45 (x3) 300 - 300 

Sala gimnàs 118,1 - 5 23,62 

Sala activitats dirigides 59,15 - 1,5 39,44 

Sala fitness 83,1 - 1,5 55,4 

Infermeria 23,5 - 10 2,35 

Vestidors àrbitres 17,9 (x3) - 2 26,85 

Vestidors monitors 12,9 (x3) - 2 19,35 

Vestidors mobilitat reduïda 12,9 (x3) - 2 19,35 

Serveis esportistes 17,2 (x3) - 2 25,8 

Vestidors col·lectius 67,2(x2) - 2 67,2 

Vestidors de grup 60(x4) - 2 120 

Planta primera m2  
Ocupació 

(m2/persona) 
Total 

Serveis espectadors 21 - 2 10,5 

Bar 22 50 - 50 

Serveis bar 23 - 2 11,5 

Magatzem cuina 25 - 40 0,625 

Sala polivalent 26 16 - 16 

Sala conferències 27 192 - 192 

Serveis despatxos 28 - 2 14 

Direcció 29 - 10 2,9 

Direcció tècnica 30 - 10 3 

Direcció medica 31 - 10 3,1 

Administració 32 - 10 3,2 

Entitats 33 - 10 3,2 

Sala reunions 34 15 - 15 
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3.2.4.2.1. NUMERO DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 

 

En aquest cas l‟edifici disposa de cinc sortides a la planta baixa i 2 a la planta primera. Així doncs, a partir de 

la taula 3.1 SI3 del CTE la longitud dels recorreguts d‟evacuació fins a alguna sortida de planta no excediran 

els 50 metres i tampoc excediran dels 25 els que des del seu origen arribin a un punt on existeixin com a 

mínim dos recorreguts alternatius. 

 

 

3.2.4.2.2. DIMENSIONAT DELS MITJANS D’EVACUACIÓ 

 

Seguint els criteris de dimensionament d‟elements d‟evacuació de l‟apartat 4.2 del CTE SI3, es determina  

que l‟amplada mínima serà: 

 

 

Portes i passos A ≥ P/200 ≥ 0,80m 

Passos entre files de seients fixos en sales per a públic 

tals com cinemes, teatres, auditoris, etc. 

Les files amb sortida a passadís únicament per un dels 

seus extrems, la seva ampada serà de 30 cm quan tinguin 

7 seients i 2,5 cm més per cada seient addicional, fins a 

un màxim admissible de 12 seients. En files amb sortida 

a passadís pels seus dos extrems, la seva amplada serà de  

30 cm en files de 14 seients com a màxim i 1,25 cm més 

per cada seient addicional.  

 

Seguint aquestes pautes, i tenint en compte els resultats abans esmentats de densitat d‟ocupació totes les 

portes de pas tenen l‟amplada mínima de 0,80m excepte les d‟emergència que tindran aquesta amplada però 

n‟hi haurà 4. 

 

 

3.2.4.2.3. PORTES SITUADES EN RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 

 

Les portes previstes com a sortida de planta o d‟edifici i les previstes per a l‟evacuació de més de 50 

persones seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament, o bé, no actuarà mentre hi hagi 

activitat en les zones a evacuar, o bé, consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat del 

qual provingui aquesta evacuació, sense haver d‟utilitzar una clau i sense haver d‟actuar sobre més d‟un 

mecanisme. 

Es considera que satisfan l‟anterior requisit funcional els dispositius d‟obertura que utilitzant maneta o 

polsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1. 

Obrirà en el sentit de l‟evacuació tota porta de sortida prevista pel pas de més de 100 persones. 

 



               CÀLCUL I DISSENY DE L’ESTRUCTURA D’UN CENTRE ESPORTIU 

58 
 

3.2.4.2.4. SENYALITZACIÓ DEL MITJANS D’EVACUACIÓ 

 

Totes les senyals de sortida que s‟utilitzaran, d‟ús habitual o d‟emergència, estan definides per la norma 

UNE 23034:1988 i seguiran els següents criteris. Es segueixen els següents criteris per a la seva col·locació: 

 

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

b) La senyal amb el rètol “SALIDA DE EMERGENCIA” s‟haurà d‟utilitzar en tota sortida prevista per 

ús exclusiu d‟emergència 

c) Es disposaran senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de qualsevol origen 

d‟evacuació des dels quals no es puguin veure directament les sortides o les seves senyals 

indicatives. 

d) El tamany de les senyals serà de 210x210 mm en el cas que la distància d‟observació de la senyal no 

excedeixi de 10 metres, 420x420 per entre 10 i 20 metres i 594x594 per a distàncies entre 20 i 30 

metres. 

 

 

 

 

 
 
Figura 25. Senyals “Sortida” i “Sortida d’emergència”. 

 

 

 

 

3.2.4.3. Detecció, control i extinció de l’ incendi 

 

3.2.4.3.1. DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

 

L‟edifici disposarà dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que s‟indiquen en la taula 1.1 SI4. 

Així doncs, l‟edifici estarà equipat d‟extintors portàtils dels tipus 21A i 113B cada 15 metres de recorregut 

en planta com a màxim així com en les zones de risc especial. S‟instal·larà un punt d‟aigua exterior ja que 

s‟estipula que n‟hi hagi un com a mínim per a superfícies inferiors a 10.000 m
2 
. També disposarà de boques 

d‟incendi de 25mm disposades de tal manera que cada una d‟elles abasti un radi d‟acció de 25 metres.  A 

més a més, s‟hauran d‟instal·lar sistemes d‟alarmes i detecció d‟incendis de manera que no quedi cap part del 

recinte en la que no es pugui sentir l‟avís d‟alarma. 
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Figura 26. Senyal BIE’s 

 
Figura 27. Senyal extintor. 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Senyal polsador. 

 

 

 

 

3.2.4.4. Resistència al foc de l’estructura 

 

Es considera que la resistència al foc d'un elements estructural principal de la residència (inclosos forjats, 

bigues i suports), és suficient si es compleix segons el que reglamenta la taula 3.1. i 3.2 del DB SI -6 . Sent 

catalogat com Pública Concurrència. Per aquest motiu l‟estructura ha sigut calculada amb una resistència al 

foc R-90.  
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4. COMPLIMENT DEL CTE 

 

 

Els Documents Bàsics establerts pel CTE objecte d‟estudi són els següents: 

 

 DB-SE: Seguretat estructural. 

 DB-SE-AE: Seguretat estructural. Accions en l‟edificació. 

 DB-SE-C: Seguretat estructural. Fonaments. 

 DB-SE-A: Seguretat estructural. Acer. 

 DB-SI: Seguretat en cas d‟incendi. 

 DB-SU: Seguretat d‟utilització. 

 DB-HS: Salubritat. 

 DB-HE: Estalvi d‟energia. 
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5. COMPLIMENT D’ALTRES REGLAMENTS 
 

 Fitxa tècnica PAV3 segons el Consell Català de l‟Esport 

 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l‟accessibilitat i la supressió de barreres 

arquitectòniques. 

 Full tècnic nº9 - Barreres arquitectòniques i equipaments esportius del Consell Català del Esport. 

 Full tècnic nº43 – El codi tècnic de l‟edificació i les instal·lacions esportives del Consell Català del 

Esport. 

 Full tècnic nº5 – El pavelló triple poliesportiu del Consell Català del Esport. 

 Full tècnic nº35 – Equipaments esportius del Consell Català del Esport. 

 Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

 CTE Philips 
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II. PLEC DE CONDICIONS 
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1. Plec de condicions 

 

1.1. Disposicions generals. Plec General 

 

1.1.1. Naturalesa i objecte del plec general 

 

El present Plec és el que regirà el projecte “Càlcul i disseny de l‟estructura d‟un centre esportiu”.  

 

 

1.1.2. Documentació del contracte d’obra 

 

Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació en quant al valor de les seves 

especificacions en cas d‟omissió o aparent contradicció: 

 

 Les condicions fixades en el propi document de contracte d‟empresa o arrendament d‟obra. 

 EI Plec de Condicions particulars. 

 EI Plec General de Condicions. 

 La resta de la documentació de Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). En cada 

document les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols la cota preval 

sobre la mesura a escala. 

 

 

 

1.2. Disposicions facultatives. Plec General 

 

1.2.1. Delimitació general de funcions tècniques 

 

1.2.1.1. Delimitació dels agents interventors. 

 

La Llei d'Ordenació de l'Edificació és d‟aplicació al procés de l‟edificació, entenent  per  tal  l‟acció  i  el  

resultat  de  construir  un  edifici  de  caràcter permanent, públic o privat, l‟ús principal del qual estigui 

comprès en els següents grups: 

 

 Administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent i cultural 

 Aeronàutic;  agropecuari;  de  l‟energia;  de  la  hidràulica;  miner;  de telecomunicacions 

(referit a l‟enginyeria de les telecomunicacions); del transport terrestre, marítim, fluvial i aeri; 

forestal; industrial; naval; de l‟enginyeria de sanejament i higiene, i accessori a les obres 

d‟enginyeria i la seva explotació. 

 Totes  les   altres  edificacions   els  usos   de  les  quals  no  estiguin expressament relacionats 

en els grups anteriors. 

 Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció de edificis per als usos indicats en 

el “grup a”, la titulació acadèmica i professional habilitant serà la d‟arquitecte. 

 Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció de edificis per als usos indicats en 
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el “grup b”, la titulació acadèmica i professional habilitant, amb caràcter general, serà la d‟enginyer, 

enginyer tècnic o arquitecte i vindrà determinada per les disposicions legals vigents per a cada 

professió, d‟acord amb les seves respectives especialitzacions i competències específiques. 

 Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció d‟edificis per als usos indicats en el 

“grup c”, la titulació acadèmica i professional habilitant  serà  la  d‟arquitecte,  arquitecte  tècnic,  

enginyer  o  enginyer tècnic i vindrà determinada per les disposicions legals vigents per a cada 

professió, d‟acord amb les seves especialitats i competències específiques. 

 

 

 

1.2.1.2. El Promotor 

 

Serà Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que individual  o  col·lectivament  

decideix,  impulsa,  programa  o  finança,  amb recursos propis o aliens, les obres d‟edificació per a si o per 

la seu posterior alienació, lliurament o cessió a tercers. 

 

Són obligacions del promotor: 

 

 Ostentar sobre el solar la titularitat d‟un dret que li faculti per a construir en ell. 

 Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com 

autoritzar al director d‟obra les posteriors modificacions del mateix. 

 Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com subscriure 

l‟acta de recepció de l‟obra. 

 Designar al Coordinador de Seguretat i Salut per al projecte i l‟execució de l‟obra. 

 Subscriure  les  assegurances  previstes  en  la  Llei  d'Ordenació  de  la 

Edificació. 

 Lliurar  a  l‟adquir,  si  escau,  la  documentació  d‟obra  executada,  o qualsevol altre document 

exigible per les Administracions competents. 

 

 

 

1.2.1.3. El Projectista 

 

Són obligacions del projectista (art. 10 de la L.O.E.): 

 

 Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d‟enginyer,enginyer 

tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic segons correspongui, i complir les condicions exigibles per a 

l‟exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, ha de designar al tècnic redactor del 

projecte que tingui la titulació professional habilitant. 

 Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s‟hagi establert en el contracte i 

lliurar-lo, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

 Acordar, si escau, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
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1.2.1.4. El Constructor 

 

Són obligacions del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 

 

 Executar l‟obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable, a les instruccions del director 

d‟obra i del director de l‟execució de l‟obra, a fi d‟arribar a la qualitat exigida. 

 Tenir la titulació o capacitació professional que habilita per al compliment de les condicions 

exigibles per a actuar com a constructor. 

 Designar  al  cap  d‟obra  que  assumirà  la  representació  tècnica  del constructor en obra i 

que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitació adequada d‟acord amb les 

característiques i la complexitat d‟aquesta. 

 Assignar a l‟obra els mitjans humans i materials que el seu importància requereixi. 

 Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d‟obra que es precisin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l‟obra. 

 Elaborar el Pla de Seguretat i Salut de l‟obra en aplicació de l'Estudi corresponent, i disposar 

l‟execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l‟observança de la 

normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el treball. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l‟execució de l‟obra, i si escau de la direcció facultativa. 

 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l‟obra dintre dels límits 

establerts en el contracte. 

 Signar l‟acta de replanteig o de començament i l‟acta de recepció de l‟obra. 

 Ordenar  i  dirigir  l‟execució  material  conformement  al  projecte,  a  les normes tècniques i a 

les regles de la bona construcció. A tal efecte 

ostenta  la  prefectura  de  tot  el  personal  que  intervingui  en  l‟obra  i coordina les 

intervencions dels subcontractistes. 

 Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i  cadascun  dels  materials  i  elements constructius que 

s‟utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de 

l'Enginyer o Enginyer Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties 

o documents d‟idoneïtat requerits per les normes. 

 Custodiar els Llibres d‟ordres i seguiment de l‟obra, així com els de Seguretat i Salut i el del 

Control de Qualitat si n‟hi hagués, i donar notificar de les anotacions que en ells es practiquin. 

 Facilitar  a  l'Enginyer  o  Enginyer  Tècnic  amb  antelació  suficient  els materials precisos per al 

compliment de la seva comesa. 

 Preparar les certificacions parcials d‟obra i la proposta de liquidació final 

 Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

 Concertar les assegurances d‟accidents de treball i de danys a tercers durant l‟obra. 

 Facilitar al director d‟obra les dades necessàries per a la elaboració de la documentació de l‟obra 

executada. 

 Facilitar l‟accés a l‟obra als Laboratoris i Entitats de Control de Qualitat contractats i 

degudament homologats per a la comesa de les seves funcions. 

 Subscriure  les  garanties  per  danys  materials  ocasionats  per  vicis  i defectes de la construcció 
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previstes en l'Article 19 de la L.O.E. 

 

 

 

1.2.1.5. El Director de l’obra 

 

Correspon al Director de l‟obra: 

 

 Estar en possessió de la titulació d‟enginyer, enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic segons 

correspongui i complir les condicions exigibles pel seu exercici. En persones jurídiques, designar al 

director d‟obra que tingui la titulació habilitant. 

 Verificar  el  replanteig  i  l‟adequació  de  la  fonamentació  i  de  les estructures projectades 

a les característiques geotècniques del terreny. 

 Dirigir l‟obra coordinant-la amb el Projecte d‟Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, 

econòmica i estètica. 

 Assistir a les obres quantes vegades ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi de 

resoldre les contingències que es produeixin a l‟obra i consignar en el Llibre d‟Ordres i 

Assistències les instruccions precises per la bona interpretació del projecte. 

 Elaborar,  a  requeriment  del  promotor  o  amb  la  seva  conformitat, eventuals modificacions 

del projecte que vinguin exigides per la marxa de l‟obra sempre que s‟adaptin a les

 disposicions normatives contemplades en la redacció del projecte. 

 Coordinar, al costat de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el programa de desenvolupament de 

l‟obra i el Projecte de Control de Qualitat amb subjecció al Codi Tècnic de l'Edificació i a les 

especificacions del Projecte. 

 Comprovar, al costat de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els resultats de les anàlisis i informes 

realitzats per Laboratoris i/o Entitats de Control de Qualitat. 

 Coordinar la intervenció en obra d‟altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a l‟adreça amb 

funció pròpia en aspectes de la seva especialitat. 

 Donar conformitat a les certificacions parcials d‟obra i la liquidació final. 

 Subscriure l‟acta de replanteig o de començament d‟obra i el certificat final d‟obra, així com 

conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d‟obra executades, amb els 

visats que si escau fossin preceptius. 

 Assessorar al Promotor durant el procés de construcció i en l‟acte de la recepció. Preparar  amb  

el  Contractista  la  documentació  gràfica  i  escrita  del projecte definitivament executat per a 

lliurar-lo al Promotor. 

 A aquesta documentació s‟adjuntarà l‟acta de recepció, la relació dels agents que han 

intervingut durant el procés d‟edificació, així com la relativa a les instruccions d‟ús i 

manteniment de l‟edifici i les  seves instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el Llibre 

de l‟Edifici, i serà lliurada als usuaris finals de l‟edifici. 
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1.2.1.6. El Director d’execució de l’obra 

 

Correspon a l‟Aparellador o Arquitecte Tècnic la direcció de l‟execució de l‟obra, que formant part de la 

Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l‟execució material de l‟obra i de controlar 

qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l‟edificació. Les seves funcions específiques seran 

les següents: 

 

 Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant i complir les condicions 

exigibles per a l‟exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar al tècnic director 

de l‟execució de l‟obra que tingui la titulació habilitant. 

 Redactar el document d‟estudi i anàlisi del Projecte per a elaborar els programes d‟organització 

i de desenvolupament de l‟obra. 

 Planificar,  a  la  vista  del  projecte  arquitectònic,  del  contracte  i  de  la normativa tècnica 

d‟aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 

 Redactar, quan se li requereixi, l‟estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en l‟execució 

de l‟obra i aprovar el Projecte de Seguretat i Salut per l‟aplicació del mateix. 

 Redactar, quan se li requereixi, el Projecte de Control de Qualitat de l'Edificació, 

desenvolupant les especificacions del Projecte d‟Execució. 

 Efectuar el replanteig de l‟obra i preparar l‟acta corresponent, subscrivint-la en unió de l‟Arquitecte 

i del Constructor. 

 Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i mesures de Seguretat i Salut en el 

treball, controlant la seva correcta execució. 

 Realitzar o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d‟obra 

segons les freqüències de mostreig programades en el  Pla  de  Control,  així  com  efectuar  les  

demés  comprovacions  que resultin necessàries per a assegurar la qualitat constructiva d‟acord 

amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Informarà puntualment al Constructor dels 

resultats, impartint-li les ordres oportunes. 

 Realitzar els amidaments d‟obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a 

les certificacions valorades i a la liquidació final de l‟obra. 

 Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització d‟assaigs i 

proves precises. 

 Dirigir  l‟execució  material  de  l‟obra  comprovant  els  replantejos,  els materials, la correcta 

execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions d‟acord amb el projecte i 

amb les instruccions del director d‟obra. 

 Consignar en el Llibre d‟Ordres i Assistències les instruccions precises. 

 Subscriure l‟acta de replanteig o de començament d‟obra i el certificat final d‟obra, així com 

elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d‟obra executades. 

 Col·laborar amb els restants agents en l‟elaboració de la documentació de l‟obra executada, 

aportant els resultats del control realitzat. 
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1.2.1.7. El Coordinador de Seguretat i Salut 

 

El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l‟execució de l‟obra haurà de desenvolupar les 

següents funcions: 

 

 Coordinar l‟aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 

 Coordinar les activitats de l‟obra per a garantir que els contractistes, i si escau, els subcontractistes 

i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l‟acció 

preventiva que es recullen en l‟article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant 

l‟execució de l‟obra. 

 Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduïdes 

en el mateix 

 Coordinar les accions i funcions de control de la bona aplicació dels mètodes de treball. 

 

Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l‟obra. La 

direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador. 

 

 

1.2.1.8. Entitats i laboratoris de control de qualitat 

 

Les entitats de control de qualitat de l‟edificació presten assistència tècnica en la verificació de la qualitat 

del projecte, dels materials i de l‟execució de l‟obra i les seves instal·lacions d‟acord amb el projecte i la 

normativa aplicable. 

 

Els laboratoris d‟assaigs per al control de qualitat de l‟edificació presten assistència tècnica mitjançant la 

realització d‟assaigs o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d‟una obra d‟edificació. 

 

Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat (art. 14 de la L.O.E.): 

 

 Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l‟agent autor de 

l‟encàrrec i, en tot cas, al director de la execució de les obres. 

 Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar 

adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial 

atorgada per les Comunitats Autònomes amb competències. 
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1.2.2. Drets generals del constructor o contractista 

 

1.2.2.1. Verificació dels documents del projecte 

 

Abans de donar començament a les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 

aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l‟obra contractada, o en cas contrari, 

sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 

 

1.2.2.2. Pla de seguretat i Salut 

 

EI Constructor, a la vista del Projecte d‟Execució i l‟Estudi de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de 

Seguretat i Salut de l‟obra a l‟aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la direcció facultativa. 

 

 

1.2.2.3. Projecte de control de qualitat 

 

El Constructor tindrà a la seva disposició el Projecte de Control de Qualitat, en el qual s‟especificaran les 

característiques i requisits que haurien de complir els materials d‟obra i els criteris per a la recepció dels 

materials, segons estiguin avalats o no, per segells o marques de qualitat. També s‟especificaran els assaigs, 

anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el Projecte. 

 

 

1.2.2.4. Oficina a l’obra 

 

EI Constructor habilitarà a l‟obra una oficina en la qual existirà una taula en la que puguin estendre‟s i 

consultar-se els plànols. En aquesta oficina tindrà sempre el Contractista a la disposició de la Direcció 

facultativa: 

 

- EI Projecte d‟Execució complet, inclosos els complements que escaiguin. 

- La Llicència d‟obres. 

- EI Llibre d‟Ordres i Assistència. 

- EI Pla de Seguretat i Salut i el seu Llibre d‟Incidències, si hi ha per a l‟obra. 

- EI Projecte de Control de Qualitat i el seu Llibre de registre, si n‟hi ha per l‟obra. 

- EI Reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el Treball. 

- La documentació de les assegurances subscrites pel constructor. 

- Disposarà  a  més  el  Constructor  d‟una  oficina  per  a  la  Direcció facultativa,  

convenientment  condicionada  perquè  en  ella  es  pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora 

de la jornada. 
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1.2.2.5. Representació del contractista cap d’obra 

 

EI Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com delegat seu en 

l‟obra, que tindrà el caràcter de Cap de l‟Obra de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats 

per a representar-li i adoptar en tot moment quantes decisions li competeixin. 

 

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 

d‟índole facultativa", el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els 

casos. 

 

EI Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor 

s‟obligui a mantenir en l‟obra com a mínim, i el temps de dedicació compromès. 

 

L‟incompliment  d‟aquesta  obligació  o,  en  general,  la  falta  de  qualificació suficient per part del 

personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a l'Enginyer o Arquitecte per a ordenar la paralització 

de les obres sense dret a reclamació alguna, fins que es resolgui la deficiència. 

 

 

1.2.2.6. Presència del constructor en l’obra 

 

EI Cap de l‟Obra, per si o per mitjà dels seus tècnics, estarà present durant la jornada legal de treball i 

acompanyarà a l'Enginyer, Arquitecte, Aparellador o Arquitecte Tècnic a les visites que facin a les obres, 

posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 

subministrant-los les dades precises per la comprovació d‟amidaments i liquidacions. 

 

 

1.2.2.7. Treballs no estipulats expressament 

 

És obligació de la contracta executar el necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, tot i que 

no es trobi expressament determinat en els Documents de Projecte. Això serà així sempre que, sense 

separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Enginyer o Arquitecte dintre dels límits que els 

pressupostos habilitin per a cada unitat d‟obra i d‟execució. 

 

En defecte d‟especificació en el Plec de Condicions Particulars, s‟entendrà que requereix una reforma de 

projecte amb consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi un increment de preus d‟alguna 

unitat d‟obra en més del 

20% o del total del pressupost en més d‟un 10 %. 
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1.2.2.8. Interpretacions i modificacions del projecte 

 

EI Constructor podrà requerir de l'Enginyer, Arquitecte, Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves 

respectives comeses, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i execució 

del projectat. 

Quan es tracti d‟aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions, indicacions dels plànols 

o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Constructor, estant aquest 

obligat al seu torn a retornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el coneixement, 

que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que  rebi  tant  de  l‟Aparellador  o  

Arquitecte  Tècnic  com  de  l'Enginyer  o Arquitecte. 

 

 

1.2.2.9. Reclamacions contra la direcció facultativa 

 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció 

facultativa, només podrà presentar-les a través de l'Enginyer o Arquitecte davant la propietat si són 

d‟ordre econòmic i d‟acord amb les condicions estipulades als Plecs. 

 

Contra disposicions d‟ordre tècnic de l'Enginyer, Arquitecte, Aparellador o Arquitecte Tècnic no s‟admetrà 

reclamació alguna, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat  mitjançant  exposició  raonada  

dirigida  a  l'Enginyer  o Arquitecte, el qual podrà limitar la seva contestació al justificant de recepció, 

que serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 

 

 

1.2.2.10. Recusació del personal nomenat per l’arquitecte 

 

EI Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors o personal encarregat per aquests de la 

vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 

reconeixements i amidaments. 

 

Quan es cregui perjudicat per la labor d‟aquests procedirà d‟acord amb l‟estipula‟t en el punt precedent, 

però sense que per aquesta causa puguin interrompre‟s els treballs. 

 

 

1.2.2.11. Faltes del personal 

 

L'Enginyer o Arquitecte, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o 

negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista prendre 

accions contra els operaris causants de la pertorbació. 
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1.2.2.12. Subcontractació 

 

EI Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d‟obra a  altres contractistes i industrials, amb 

subjecció si escau, a l‟estipulat en el Plec de Condicions  Particulars i sense perjudici de les seves  

obligacions com Contractista general de l‟obra. 

 

 

1.2.3. Responsabilitats dels agents que intervenen en el procés d’edificació 

 

1.2.3.1. Danys materials 

 

Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés d‟edificació respondran enfront dels 

propietaris i els tercers adquiridors dels edificis o parts dels mateixos, dels següents danys materials 

ocasionats en l‟edifici dintre dels terminis indicats: 

 

- Durant deu anys, dels danys materials causats en el edifici per vicis o defectes  que  afectin  a  

la  fonamentació,  els  suports,  les  bigues,  els forjats, els murs de càrrega o altres elements que 

comprometin la resistència mecànica i estabilitat de l‟edifici. 

- Durant tres anys, dels danys materials causats en l‟edifici per vicis o defectes dels elements 

constructius o de les instal·lacions que ocasionin l‟incompliment dels requisits d‟habitabilitat de 

l‟art. 3 de la L.O.E. 

 

 

El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d‟execució que afectin a elements 

de terminació o acabat de les obres dintre del termini d‟un any. 

 

 

1.2.3.2. Responsabilitat civil 

 

La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions 

propis com per actes o omissions de persones per les quals s‟hagi de respondre. 

 

No obstant això, quan pogués individualitzar-se la causa dels danys materials o quedés degudament provada 

la concurrència de culpes sense que pogués precisar-ne el grau d‟intervenció de cada agent en el dany 

produït, la responsabilitat s‟exigirà solidàriament. En tot cas, el promotor respondrà solidàriament amb els 

altres agents que hi intervenen davant els possibles adquirents dels danys materials en l‟edifici ocasionats 

per defectes de construcció. 

 

Sense perjudici de les mesures d‟intervenció administratives que procedeixin, la responsabilitat  del  

promotor  que  s‟estableix  en  la  Llei  d'Ordenació  de l'Edificació s‟estendrà a les persones físiques o 

jurídiques que, a tenor del contracte, actuïn com a tals promotors sota la forma de promotor o gestor de 

cooperatives o de comunitats de propietaris o altres figures anàlogues. 

 

Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d‟un projectista, els mateixos respondran 
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solidàriament. 

 

El constructor respondrà directament dels danys materials causats en l‟edifici per vicis o defectes derivats 

de la imperícia, falta de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions 

atribuïdes al cap d‟obra i altres persones que depenguin del mateix. 

 

El director d‟obra i el director de l‟execució de l‟obra que supervisin el certificat final d‟obra seran 

responsables de la veracitat i exactitud d‟aquest document. 

 

Qui accepti la direcció d‟una obra el projecte de la qual no hagi elaborat ell mateix, assumirà les 

responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici de la 

repetició que pogués correspondre-li enfront del projectista. 

 

Quan la direcció d‟obra es contracti de manera conjunta a més d‟un tècnic, els mateixos respondran 

solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. 

 

Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l‟edificació si 

es prova que aquells van ser ocasionats per cas fortuït, força major, acte de tercer o pel propi perjudicat pel 

dany. 

 

 

 

1.2.4. Prescripcions generals relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars 

 

1.2.4.1. Camins i accessos 

 

EI Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l‟obra, el tancament d‟aquesta i el seu manteniment 

durant la execució. L‟Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

 

1.2.4.2. Replanteig 

 

EI  Constructor  iniciarà  les  obres  amb  el  replanteig  de  les  mateixes  en  el terreny, assenyalant les 

referències principals que mantindrà com base d‟ulteriors replantejos parcials. Aquests treballs es 

consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

 

EI Constructor sotmetrà el replanteig a l‟aprovació de l‟Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada hagi 

donat la seva conformitat prepararà un acta acompanyada d‟un plànol que haurà de ser aprovada per 

l'Enginyer o Arquitecte, essent responsabilitat del Constructor l‟omissió d‟aquest tràmit. 
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1.2.4.3. Inici de l’obra. Ritme d’execució dels treballs 

 

EI Constructor donarà començament a les obres en el termini estipulat en el Plec de Condicions 

Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dintre dels períodes parcials en aquell 

assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l‟execució total es porti a terme 

dins del termini exigit en el Contracte. 

 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista notificarà a l‟Enginyer, Arquitecte i a l‟Aparellador o 

Arquitecte Tècnic el començament dels treballs almenys amb tres dies d‟antelació. 

 

 

1.2.4.4. Ordre dels treballs 

 

En general, la determinació de l‟ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells que, per 

requeriments d‟ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció facultativa. 

 

 

1.2.4.5. Facultats per a altres contractistes 

 

D‟acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 

facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els altres Contractistes 

que intervinguin en l‟obra. En cas de  litigi,  ambdós Contractistes estaran  al que resolgui la Direcció 

Facultativa. 

 

 

1.2.4.6. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

 

Quan calgui ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no s‟interrompran els treballs, 

continuant-se segons les instruccions donades per l'Enginyer o Arquitecte mentre es formula o es tramita el 

Projecte reformat. 

 

EI Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials el que la direcció de les 

obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recolzaments o qualsevol altra obra de 

caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l‟import del qual li serà consignat en un pressupost 

addicional o abonat directament. 
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1.2.4.7. Pròrroga per causa de força major 

 

Si per causa de força major el Constructor no pogués començar les obres, hagués  de  suspendre-les  o  no  li  

fos  possible  acabar-les  en  els  terminis prefixats, se li atorgarà una prorroga proporcionada per al 

compliment de la contracta, previ informe favorable de l'Enginyer o Arquitecte. Per a això el Constructor 

exposarà, en escrit dirigit a l‟Arquitecte, la causa que impedeix l‟execució o la marxa dels treballs i el retard 

que per això s‟originaria en els terminis acordats, raonant degudament  la pròrroga que per aquesta 

causa sol·licita. 

 

 

1.2.4.8. Responsabilitat de la direcció facultativa en retards 

 

EI Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d‟obres estipulats, al·legant com 

causa la manca de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas que havent-lo sol·licitat per 

escrit no se li haguessin proporcionat. 

 

 

1.2.4.9. Documentació d’obres ocultes 

 

De tots els treballs i unitats d‟obra que hagin de quedar ocults a la terminació de  l‟edifici,  s‟aixecaran  

els  plànols  precisos  perquè  quedin  perfectament definits. Aquests documents s‟estendran en triple versió, 

lliurant-se‟n un a l'Enginyer o Arquitecte, un a l‟Aparellador i el tercer al Contractista, signats tots ells pels 

tres. Dits plànols, que hauran d‟anar suficientment fitats, es consideraran documents indispensables per a 

efectuar els amidaments. 

 

 

1.2.4.10. Treballs defectuosos 

 

EI Constructor ha d‟emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions 

generals i particulars d‟índole Tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs 

contractats d‟acord amb l‟especificat també en aquest document. 

 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l‟edifici, és responsable de l‟execució dels treballs 

que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva mala execució o 

per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats. Això no l‟exonera de responsabilitat el 

control que competeix a l‟Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat 

valorats en les certificacions parcials d‟obra, que sempre es tindran esteses i abonades a bon compte.  

 

Com a conseqüència de l‟expressat, quan l‟Aparellador o Arquitecte Tècnic adverteixi vicis o defectes en 

els treballs executats abans de verificar-ne la recepció definitiva de l‟obra, podrà disposar que les parts 

defectuoses siguin demolides i reconstruïdes d‟acord amb el contractat, i tot això a costa de la contracta. Si 

aquesta no estimés justa la decisió es plantejarà la qüestió davant l'Enginyer o Arquitecte de l‟obra, qui 

resoldrà. 
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1.2.4.11. Vicis ocults 

 

Si l‟Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués fundades raons per a creure en l‟existència de vicis ocults de 

construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, 

els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos, 

adonant de la circumstància a l'Enginyer o Arquitecte. 

 

Les despeses que s‟ocasionin seran a compte del Constructor sempre que els vicis existeixin realment. En 

cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

 

 

1.2.4.12. Dels materials i maquinària. La seva procedència 

 

EI Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i maquinària de totes classes en els punts que li 

sembli convenient, excepte en els casos que el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 

procedència determinada. 

 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva ocupació o apilament, el Constructor haurà de presentar a 

l‟Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la qual 

es especifiquen totes les indicacions sobre marques, qualitats i procedència de cadascun d‟ells. 

 

 

1.2.4.13. Presentació de mostres 

 

A petició de l'Enginyer o Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials sempre 

amb l‟antelació prevista en el Calendari de l‟Obra. 

 

 

1.2.4.14. Materials no utilitzables 

 

EI Constructor, a la seva costa, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 

materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin utilitzables a l‟obra. 

 

Es retiraran d‟aquesta o es portaran a l‟abocador quan així estigués establert en el Plec de Condicions 

Particulars vigent en l‟obra. 

 

Si no s‟hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran d‟ella quan així ho ordeni l‟Aparellador o 

Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el 

valor de dites materials i les despeses del seu transport. 
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1.2.4.15. Materials i aparells defectuosos 

 

Quan els materials, elements d‟instal·lacions o aparells no comptin amb la qualitat prescrita en aquest Plec, 

o es demostrés que no son adequats per al seu objecte, l'Enginyer o Arquitecte donarà ordre al Constructor 

de substituir-los per uns altres que satisfacin dites condicions. 

 

Si als 15 dies de rebre el Constructor l‟ordre de retirar els materials no ha estat complerta, podrà fer-ho la 

Propietat carregant les despeses a la contracta. 

 

Si els materials, elements d‟instal·lacions o aparells fossin defectuosos però acceptables segons el parer de 

l'Enginyer o Arquitecte, es rebran però amb la 

rebaixa  del  preu  que  aquell  determini,  tret  que  el  Constructor  prefereixi substituir-los per uns altres en 

condicions. 

 

 

1.2.4.16. Despeses ocasionades per proves i assaigs 

 

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l‟execució 

de les obres seran de compte de la contracta. 

 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà iniciar-se de nou a 

càrrec del mateix. 

 

 

1.2.4.17. Neteja de les obres 

 

És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants tant d‟enderrocs com de materials 

sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals  que  no  siguin  necessàries,  així  com  adoptar  les  

amidades  i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l‟obra ofereixi un bon aspecte. 

 

 

1.2.4.18. Obres sense prescripcions 

 

En l‟execució de treballs que entren en la construcció de les obres i per als quals no existeixin 

prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant documentació del Projecte, el 

Constructor s‟atindrà, en primer terme, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres 

i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
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1.2.5. Recepció d’edificis i obres annexes 

 

1.2.5.1. Acta de recepció 

 

La recepció de l‟obra és l‟acte pel qual el constructor, una vegada conclosa, fa lliurament de l‟obra al 

promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o sense reserves i abastarà la seva totalitat o fases 

completes i acabades de la mateixa quan així s‟acordi. 

 

La recepció haurà de consignar-se en un acta signada, almenys, pel promotor i el constructor, i en la mateixa 

es farà constar: 

 

- Les parts que intervenen. 

- La data del certificat final de la totalitat de l‟obra o de la fase completa i acabada. 

- El cost final de l‟execució material de l‟obra. 

- La  declaració  de  la  recepció  de  l‟obra  amb  o  sense  reserves, especificant, si escau, 

aquestes de manera objectiva, i el termini en que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

Una vegada resolts els mateixos es farà constar en un acta a part subscrita pels signants de la 

recepció. 

- Les garanties que s‟exigeixin al constructor per a assegurar les seves responsabilitat. 

- S‟adjuntarà el certificat final d‟obra subscrit pel director d‟obra (enginyer o arquitecte) i el director 

de l‟execució de l‟obra (aparellador) i la documentació justificativa del control de qualitat realitzat. 

- El promotor podrà rebutjar la recepció de l‟obra per considerar que la mateixa no està acabada o 

que no s‟adequa a les condicions contractuals. En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per 

escrit en l‟acta, en la qual es fixarà el nou termini per la recepció. 

- Excepte pacte exprés en contra, la recepció de l‟obra tindrà lloc dintre dels trenta dies següents a 

la data de la seva terminació acreditada en el certificat final d‟obra, termini que es contarà a partir de 

la notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció s‟entendrà tàcitament produïda  si  

transcorreguts  trenta  dies  des  de  la  data  indicada  el promotor no hagués posat de manifest 

reserves o rebuig motivat per escrit. 

 

 

1.2.5.2. Recepcions provisionals 

 

Aquestes es realitzaran amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Enginyer,  Arquitecte  i  de  

l‟Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic.  Es  convocarà també als restants tècnics que haguessin intervingut 

amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 

 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s‟estendrà un acta amb punts exemplars signats per tots 

ells. Des d‟aquesta data començarà a córrer el termini  de  garantia  si  les  obres  es  trobessin  en  

estat  de  ser  admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el corresponent Certificat de final d‟obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l‟acta i es donaran al Constructor les 
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instruccions per a remeiar els defectes observats, fixant un termini per a resoldre‟ls. Si el Constructor no 

hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

 

1.2.5.3. Documentació final 

 

L'Enginyer o Arquitecte, assistit pel contractista i els tècnics que haguessin intervingut en l‟obra, redactarà 

la documentació final de les obres que es facilitarà a la Propietat. Aquesta documentació s‟adjuntarà a l‟acta 

de recepció amb la relació identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d‟edificació, així 

com la relativa a les instruccions d‟ús i manteniment de l‟edifici i  les  seves  instal·lacions  de  conformitat  

amb  la  normativa  que  li  sigui d‟aplicació. Aquesta documentació constituirà el Llibre de l‟edifici, que ha 

ésser encarregada pel promotor i serà lliurada als usuaris finals de l‟edifici. 

 

 

1.2.5.3.1. DOCUMENTACIÓ DE SEGUIMENT D’OBRA 

 

Aquesta documentació, segons el Codi Tècnic de l'Edificació, es compon de: 

 

- Llibre  d‟ordres  i  assistències  d‟acord  amb  el  previst  en  el  Decret 461/1971 de l‟11 de 

març. 

- Llibre  d‟incidències  en  matèria  de  seguretat  i  salut,  segons  el  Reial decret 1627/1997 de 24 

d‟octubre. 

- Projecte amb els seus annexos i modificacions autoritzades pel director de l‟obra. 

- Llicència  d‟obres,  d‟obertura  del  centre  de  treball  i,  si  escau,  altres autoritzacions 

administratives. 

- La documentació de seguiment serà dipositada pel director de l‟obra al Col·legi d‟Enginyers. 

 

 

1.2.5.3.2. DOCUMENTACIÓ DE CONTROL D’OBRA 

 

El  seu  contingut,  la  recopilació  del  qual  és  responsabilitat  del  director d‟execució d‟obra, es compon 

de: 

- Documentació de control, que ha de correspondre a l‟establert en el projecte, més els seus 

annexos i modificacions. Documentació, instruccions d‟ús i manteniment, així com garanties dels 

materials i subministraments que ha de ser proporcionada pel constructor. 

- Si escau, documentació de qualitat de les unitats d‟obra, preparada pel constructor i autoritzada 

pel director d‟execució en el seu col·legi professional. 
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1.2.5.3.3. CERTIFICAT FINAL D’OBRA 

 

Aquest s‟ajustarà al model publicat en el Decret 462/1971 de 11 de març, on el director de l‟execució de 

l‟obra certificarà haver dirigit l‟execució material de les obres, controlat quantitativa, qualitativament la 

construcció i la qualitat de l‟edificació d‟acord amb  el projecte, la documentació tècnica que ho 

desenvolupa i les normes de bona construcció. 

 

El director de l‟obra certificarà que l‟edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, la conformitat amb 

el projecte objecte de la llicència i la documentació tècnica que ho complementa, essent apte per a la seva 

adequada utilització conformement a les instruccions d‟ús i manteniment. 

 

Al certificat final d‟obra se li uniran com annexos els següents documents: 

 

- Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s‟haguessin introduït 

durant l‟obra fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència. 

- Relació dels controls realitzats. 

 

 

1.2.5.4. Amidaments i liquidació provisional de l’obra 

 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per part de l'Enginyer, Arquitecte, 

Aparellador o Arquitecte Tècnic al seu amidament definitiu, amb precisa assistència del Constructor o del 

seu representant. S‟estendrà l‟oportuna certificació en triple versió que, aprovada per l'Enginyer o 

Arquitecte amb la seva signatura, servirà per a l‟abonament per la Propietat del saldo resultant excepte la 

quantitat retinguda en concepte de fiança (segons l‟estipulat en l‟Article 6 de la L.O.E.). 

 

 

1.2.5.5. Termini de garantia 

 

EI termini de garantia haurà d‟estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en  qualsevol  cas  mai  

haurà  de  ser  inferior  a  nou  mesos  (un  any  amb Contractes de les Administracions Públiques). 

 

 

1.2.5.6. Conservació de les obres rebudes 

 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 

definitiva, correran a càrrec del Contractista. 

 

Si l‟edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la guarderia, neteja i reparacions causades 

per l‟ús correran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d‟obra o per defectes en les 

instal·lacions seran a càrrec de la contracta. 
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1.2.5.7. La recepció definitiva 

 

La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les 

mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessarà l‟obligació del Constructor de 

reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis i quedaran només 

subsistents totes les responsabilitats que poguessin arribar-li a per vicis de la construcció. 

 

 

1.2.5.8. Pròrroga del termini de garantia 

 

Si a la conducta al reconeixement para la recepció definitiva de l‟obra no es trobés aquesta en les condicions 

degudes, es retardarà aquesta recepció definitiva i el Director marcarà al Constructor els terminis i formes  

que haurien de realitzar-se les obres necessàries i, de no efectuar-se dintre d‟aquells, podrà resoldre‟s el 

contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

 

1.2.5.9. Recepcions de treballs el contracte dels quals hagi estat rescindit 

 

En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en 

el Plec de Condicionis Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 

subcontractes que tingués concertats i a deixar l‟obra en condicions de ser represa per altra empresa. 

 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en aquest Plec 

de Condicions. Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons el que es disposa en 

aquest Plec. 

Per a les obres i treballs no determinats però acceptables segons el parer de l'Enginyer o Arquitecte 

Director, s‟efectuarà una sola i definitiva recepció. 

 

 

 

1.3. Prescripcions sobre materials. Plec particular. 

 

1.3.1. Condicions generals 

 

1.3.1.1. Qualitat dels materials 

 

Tots els materials a emprar en la present obra seran de primera qualitat i reuniran les condicions exigides 

vigents referents a materials i prototips de construcció. 
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1.3.1.2. Proves i assaigs de materials 

 

Tots els materials als quals aquest capítol es refereix podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per 

compte de la contracta, que es creguin necessaris per a acreditar la seva qualitat. 

 

Qualsevol altre que hagi estat especificat i sigui necessari emprar haurà de ser aprovat per la Direcció de les 

obres, bé entès que serà rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la 

construcció. 

 

 

1.3.1.3. Materials no consignats en el projecte 

 

Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran les condicions de 

bondat necessàries segons el parer de la Direcció Facultativa, no tenint el contractista dret a reclamació 

alguna per aquestes condicions exigides. 

 

 

1.3.1.4. Condicions generals d’execució 

 

Tots els treballs inclosos en el present projecte s‟executaran conformement a les bones pràctiques de la 

construcció, i complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa, no podent per tant 

servir de pretext al contractista la baixa subhasta per a variar aquesta acurada execució ni la primera qualitat 

de les instal·lacions projectades en quant als seus materials i mà d‟obra, ni pretendre projectes addicionals. 

 

 

1.3.2. Condicions que han de complir els materials 

 

1.3.2.1. Materials per a formigons i morters 

 
1.3.2.1.1. ÀRIDS 

 

La naturalesa dels àrids i la seva preparació seran tals que permetin garantir l‟adequada resistència i 

durabilitat del formigó, així com les restants característiques que s‟exigeixin a aquest en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. 

Com a àrids per a la fabricació de formigons poden es emprar àrids i graves existents en jaciments naturals, 

picats o altres productes l‟ocupació dels quals es trobi sancionat per la pràctica o resulti aconsellable com a 

conseqüència d‟estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol cas complirà les condicions de la 

EHE. 

Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles es realitzaran assaigs 

d‟identificació mitjançant anàlisis mineralògics, petrogràfics, físics o químics, segons convingui. 

En el cas d‟utilitzar escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, és a dir, 

que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos. Aquesta comprovació s‟efectuarà conformement 

al mètode d‟assaig UNE 7.243. Es prohibeix l‟ocupació d‟àrids que continguin sulfurs oxidables. 

 



               CÀLCUL I DISSENY DE L’ESTRUCTURA D’UN CENTRE ESPORTIU 

78 
 

S‟entén per "sorra" o “àrid fi" l‟àrid o fracció del mateix que passa per un tamís de 5 mil·límetres de 

llum de malla (tamís 5 UNE 7050); per “grava" o “àrid gruixut" el qual resulta detingut per aquest 

tamís; i per "àrid total' (o simplement "àrid' quan no hi ha lloc a confusions), aquell que, de per si o 

per barreja, posseeix les proporcions de sorra i grava adequades per a fabricar el formigó necessari en el 

cas particular que es consideri. La seva grandària complirà les condicions assenyalades en la instrucció 

EHE. 

 

 

1.3.2.1.2. AIGUA PER AL PASTAT 

 

Haurà de complir les següents prescripcions: 

 

- Acidesa tal que el pH sigui major de 5 (UNE 7234:71). 

- Substàncies solubles, menys de15 g/l, segons UNE 7130:58. 

- Sulfats  expressats  en  SO4,  menys  d‟1  g/l  segons  assaig  de  UNE 7131:58. 

- Clor  per  a  formigó  amb  armadures,  menys  de  6  g/I,  segons  UNE 7178:60. 

- Greixos o olis de qualsevol classe, menys de15 g/I. (UNE 7235). 

- Manca  absoluta  de  sucres  o  carbohidrats  segons  assaig  de  UNE 7132:58. 

- Altres prescripcions de la EHE. 

 

 

1.3.2.1.3. ADDISTIUS 

 

Es defineixen com additius a emprar en formigons i morters aquells productes sòlids o Iíquids, excepte 

ciment, àrids o aigua que mesclats durant el pastat modifiquen o milloren les característiques del morter o 

formigó especialment en l‟enduriment, plasticitat, etc. 

 

S‟estableixen els següents Iímits: 

 

 

- Si s‟empra clorur càlcic com accelerador, el seu dosatge serà igual o menor del 2% en pes del 

ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3.5% del pes del ciment. 

- Si s‟usen airejants per a formigons normals la seva proporció serà tal que la disminució de 

residents a compressió produïda per la inclusió del airejant sigui inferior al 20%. En cap cas la 

proporció d‟airejant serà major del 4% del pes en ciment. 

- En cas d‟ocupació de colorants la proporció serà inferior 10% del pes del ciment. No s‟empraran 

colorants orgànics. 

- Qualsevol altre que es derivi de l‟aplicació de la EHE. 

 

 

1.3.2.1.4. CIMENT 

 

S‟entén com a tal un aglomerant hidràulic que respongui a alguna de les definicions del plec de 

prescripcions tècniques generals per a la recepció de ciments R.C. 03 . B.O.I. 16.01.04: 
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- Podrà  emmagatzemar-se  en  sacs  o  a  orri.  En  el  primer  cas,  el magatzem protegirà contra 

la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si s‟emmagatzemés a orri, no podran 

barrejar-se en el mateix lloc ciments de diferents qualitats i procedències. 

- S‟exigirà al contractista la realització d‟assaigs que demostrin de manera satisfactòria que els 

ciments compleixen les condicions exigides. Les partides  de  ciment  defectuós  seran  retirades  de  

l‟obra  en  el  termini màxim de 8 dies. Els mètodes d‟assaig seran els detallats en el citat 

“Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerants Hidràulics.” Es realitzaran en 

laboratoris homologats. 

- Es tindran en compte prioritàriament les determinacions de l‟Instrucció EHE. 

 

 

1.3.2.2. Acer 

 

1.3.2.2.1. ACER D’ALTA ADHERÈNCIA EN RODONS PER A ARMADURES 

 

S‟acceptaran acers d‟alta adherència que portin el segell de conformitat CIETSID. Aquests acers vindran 

marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a evitar confusions en la seva ocupació. No presentaran 

ovalacions, esquerdes, bufadures ni minvaments de secció superiors al cinc per cent (5%). 

 

EI mòdul d‟elasticitat serà igual o major de 2.100.000 kg/cm2. Entenent per límit elàstic la mínima tensió 

capaç de produir una deformació permanent del 0,2%, es preveu l‟acer de límit elàstic 4.200 kg./cm2, la 

càrrega de trencament del qual no serà inferior a 5.250 kg/cm2. Aquesta tensió de trencament és el valor 

de l‟ordenada màxima del diagrama tensió deformació. 

 

Es tindrà en compte prioritàriament les determinacions de l'Instrucció EHE. 

 

 

1.3.2.2.2. ACER LAMINAT 

 

L‟acer emprat en els perfils d‟acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025 (Productes 

laminats en calent d‟acer no aliat, per a construccions metàl·liques d‟ús general), també es podran utilitzar 

els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfils buits per a la construcció 

acabats en calent d‟acer no aliat de gra fi, i en la UNE EN 10219- 

1:1998, relativa a seccions buides d‟acer estructural conformades en fred. 

 

En qualsevol cas es tindran en compte les especificacions de l‟article 4.2 del DB SE-A (Seguretat 

Estructural, Acer) del CTE. 
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1.3.2.3. Material auxiliar per formigons 

 

1.3.2.3.1. PRODUCTES PER A GUARIT DE FORMIGONS 

 

Es defineixen com productes per a guarit de formigons hidràulics els quals, aplicats en forma de pintura 

polvoritzada, dipositen una pel·lícula impermeable sobre la superfície del formigó per a impedir la pèrdua 

d‟aigua per vaporització. 

 

EI color de la capa protectora resultant serà clar, preferiblement blanc, per a evitar  l‟absorció  de  la  calor  

solar.  Aquesta  capa  haurà  de  ser  capaç  de romandre intacta durant al menys set dies després d‟una 

aplicació. 

 

 

1.3.2.3.2. DESENCOFRATS 

 

Es defineixen com a tal els productes que, aplicats en forma de pintura als encofrats, disminueixen 

l‟adherència entre aquests i el formigó facilitant la labor de desemmotllament. La utilització d‟aquests 

productes haurà de ser expressament autoritzada. 

 

 

1.3.2.4. Encofrats i cintres 

 

1.3.2.4.1. ENCOFRATS EN MURS 

 

Podran ser de fusta o metàl·lics però tindran la suficient rigidesa, fuets i puntals perquè la deformació 

màxima deguda a l‟embranzida del formigó fresc sigui inferior a un centímetre respecte a la superfície 

teòrica d‟acabat. Per a amidar aquestes deformacions s‟aplicarà sobre la superfície desencofrada una regla 

metàl·lica de 2 metres, recta si es tracta d‟una superfície plana, o corba si aquesta és reglada. Els encofrats 

per a formigó vist necessàriament hauran d‟ésser de fusta. 

 

 

1.3.2.4.2. ENCOFRAT DE PILARS, BIGUES I ARCS 

 

Podran ser de fusta o metàl·lics, però compliran la condició que la deformació màxima d‟una aresta 

encofrada respecte a la teòrica sigui menor o igual d‟un centímetre. Igualment haurà de tenir el confrontat 

prou rígid per a suportar els efectes dinàmics del vibrat del formigó de manera que el màxim moviment 

local produït per aquesta causa sigui de cinc mil·límetres. 
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1.3.2.5. Aglomerats (exclòs ciment) 

 

1.3.2.5.1. CALÇ HIDRÀULICA 

 

Complirà les següents condicions: 

 

 

- Pes específic comprès entre 2,5 kg/dm3 i 2,8 kg/cm3. 

- Densitat aparent superior a 0,8 kg/dm3. 

- Pèrdua de pes per calcinació roent blanc menor del 12%. 

- Enduriment entre 9 i 30 h. 

- Residu de tamís 4.900 malles menor del 6% 

- Resistència a la tracció de pasta pura als set dies superior a 8 kg/cm2 

- Guarit de la proveta un dia a l‟aire i la resta en aigua. 

- Resistència a la tracció del morter normal als set dies superior a quatre 4 kg/cm2. Guarit per la 

proveta un dia a l‟aire i la resta en aigua. 

- Resistència a la tracció de pasta pura als vint-i-vuit dies superior a 8 kg/cm2 i també superior 

en 2 g/cm2 a l‟arribada a al setè dia. 

 

 

1.3.2.5.2. GUIX NEGRE 

 

Haurà de complir les següents condicions: 

 

 

- EI contingut en sulfat càlcic semihidratat (SO4Ca/2H20) serà al menys del 50% en pes. 

- EI fraguat no començarà abans de 2 minuts i no acabarà després de 30 minuts. 

- En tamís 0,2 UNE 7050 no serà major del 20%. 

- En tamís 0,08 UNE 7050 no serà major del 50%. 

- Les provetes prismàtiques 4-4-16 centímetres  de pasta normal assajades a flexió amb una 

separació entre suports de 10,67 centímetres resistiran una càrrega central provocada per una 

massa de 120 kg com a mínim. 

- La resistència a compressió determinada sobre mitges provetes procedents de l‟assaig a flexió serà 

com a mínim 75 kg/cm2. La presa de mostres s‟efectuarà com a mínim en un 3% dels casos 

barrejant el guix fins a obtenir per quarteig una mostra de 10 kg com a mínim. Els assaigs 

s‟efectuaran segons les normes UNE 7064 i 7065. 

 

 

1.3.2.6. Aïllaments 

 

Els  productes aïllants tèrmics  o  acústics  s‟acolliran  a  les  disposicions  dels documents bàsics DB HE i 

DB HR. Segons l‟Article 4.3 del DB HR s‟ha de comprovar que els materials aïllants acústics rebuts: 
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- Corresponguin als especificats en projecte. 

- Disposin de la documentació exigida. 

- Estiguin caracteritzats per les propietats exigides (densitat aparent i el coeficient d‟absorció α 

per a les freqüències preferents i coeficient mig d‟absorció αm del material). 

- Hagin estat assajats, quan així s‟estableixi en projecte o ho determini el director d‟execució de 

l‟obra. 

 

 

En compliment de l'Article 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricant garantirà els valors de les característiques 

higrotèrmiques que a continuació s‟assenyalen pels aïllants tèrmics: 

 

 

- Conductivitat tèrmica: Definida amb el procediment o mètode d‟assaig que en cada cas 

estableixi la Comissió de Normes UNEIX corresponent. 

- Densitat aparent: S‟indicarà la densitat aparent de cadascun dels tipus de productes. 

- Permeabilitat al vapor d‟aigua: Haurà de donar-se per a cada tipus de material amb indicació 

del mètode d‟assaig que estableixi la Comissió de Normes UNE específica. 

- Absorció d‟aigua per volum: per a cadascun dels tipus de productes fabricats. 

 

 

Altres propietats: En cada cas concret segons criteri de la Direcció facultativa, en funció de l‟ocupació i 

condicions que es vagi a col·locar el material aïllant, podrà a més exigir-se: 

 

 

- Resistència i deformació sota la comprensió i flexió. 

- Envelliment davant la humitat, la calor i les radiacions. 

- Comportament enfront de paràsits. 

- Comportament enfront d‟agents químics. 

- Comportament enfront del foc. 

 

 

1.3.2.7. Materials de coberta 

 

1.3.2.7.1. IMPERMEABILITZANTS 

 

Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Haurien de dur una 

etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 

fabricant, les dimensions i el pes per metre quadrat. Disposaran de Segell INCE-ENOR i 

d‟homologació MICT, o d‟un segell o certificació de conformitat inclosa en el registre del CTE del 

Ministeri d‟Habitatge. 

 

Podran ser bituminoses ajustant-se a un dels sistemes acceptats pel DB-HS del CTE, les condicions del qual 

complirà tenint concedit Document d'Idoneïtat Tècnica d'I.E.T.C.C. 
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1.3.2.8. Materials per a fabricació de forjats i parets 

 

1.3.2.8.1. FÀBRICA DE MAÓ I BLOC 

 

Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s‟ajustaran a l‟estipulat en l‟article 4 del 

DB SE-F Seguretat Estructural Fàbrica, del CTE. 

 

La  resistència  normalitzada  a  compressió  mínima  de  les  peces  serà  de  5N/mm2. 

 

Els maons seran de primera qualitat segons queda definit en la norma NBE-RL/88, i les dimensions dels 

maons s‟amidaran d‟acord amb la Norma UNE 7267. La resistència a compressió dels maons serà com a 

mínim: 

 

- Maons massissos: 100 kg/cm2 

- Maons perforats: 100 kg./cm2 

- Maons buits: 50 kg/cm2 

 

 

 

1.3.2.9. Materials per terres i enrajolats 

 

1.3.2.9.1. RAJOLES I LLOSES DE TERRATZO 

 

Es  compondran  com  a  mínim  d‟una  capa  de  formigó  o  morter  de  ciment, triturats de pedra o marbre, 

i, en general, colorants i d‟una capa base de morter menys ric i àrid més gruixut. 

 

Els àrids estaran nets i desproveïts d‟argila i matèria orgànica. 

 

Els colorants no seran orgànics i s‟ajustaran a la Norma UNE 41060 

 

Les toleràncies en dimensions seran: 

 

 

- Per a mesures superiors a 10 centímetre, 0,5 mil·límetres en més o en menys. 

- Per a mesures de 10 centímetre o menys, 0,3 mil·límetre en més o en menys. 

- EI espessor amidat en diferents punts del seu contorn no variarà en més d‟un mil·límetre i mig i no 

serà inferior als valors indicats a continuació. 

- S‟entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és rectangular, i si és d‟altra 

forma, el costat mínim del quadrat circumscrit. 

- La variació màxima en els angles amidada sobre un arc de radi 20 centímetres serà ±0,5 

mil·límetres. 

- La fletxa major d‟una diagonal no passarà del 0,4% de la longitud, en més o en menys. 

- EI coeficient d‟absorció d‟aigua determinat segons la Norma UNE 7008 serà menor o igual al 
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15%. 

- L‟assaig  de  desgast  s‟efectuarà  segons  Norma  UNE  7015,  amb  un recorregut de 250 metres 

en humit i amb sorra com abrasiu. El desgast màxim admissible serà de 4 mil·límetres sense que 

aparegui la segona capa tractant-se de rajoles per a interiors, i de 3 mil·límetres en rajoles de 

voreres o destinades a suportar tràfic. 

- Les mostres per als assaigs es prendran aleatòriament, 20 unitats com a mínim del primer miler i 5 

unitats per cada miler més, rebutjant i substituint les quals tinguin defectes visibles, sempre que el 

nombre de rebutjades no excedeixi del 5%. 

 

 

1.3.2.9.2. FUSTERIA DE TALLER 

 

Les portes de fusta que s‟empren en l‟obra haurien de tenir l‟aprovació del Ministeri d‟indústria, 

l‟autorització d‟ús del M.O.P.U. o document d‟idoneïtat tècnica expedit per l'I.E.T.C.C. Els cèrcols dels 

marcs seran de primera qualitat amb una esquadra mínima de 7 x 5 centímetres. 

 

 

1.3.2.9.3. FUSTERIA METÀL·LICA 

 

Els perfils emprats en la confecció de finestres i portes metàl·liques seran especials de doble junta i 

compliran totes les prescripcions legals. No s‟admetran rebaves ni curvatures, rebutjant-ne els elements en 

els quals s‟observi algun defecte de fabricació. 

 

 

1.3.2.10. Pintura 

 

1.3.2.10.1. PINTURA AL TREMPS 

 

Estarà composta per una cola dissolta en aigua i un pigment mineral finament dispers amb l‟addició d‟un 

antiferment tipus formol. 

 

Els pigments a utilitzar podran ser: 

 

 

- Blanc de Zinc que complirà la Norma UNE 48041. 

- Litopó que complirà la Norma UNE 48040. 

- Biòxid de Titani tipus anatasa segons la Norma UNE 48044. 

 

També es podran emprar barreges d‟aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat  bàsic.  Aquests  dos  

últims  productes  considerats  com  càrregues  no podran entrar en una proporció major del 25% del pes del 

pigment. 
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1.3.2.10.2. PINTURA PLÀSTICA 

 

Està composta per un vehicle format per vernís adquirit i els pigments estan constituïts de biòxid de titani i 

colors resistents 

 

 

1.3.2.10.3. COLORS, OLIS, VERNISSOS I ALTRES 

 

Totes les substàncies d‟ús general en la pintura haurien de ser de primera qualitat. Els colors reuniran les 

condicions següents: 

 

 

- Facilitat d‟estendre‟s i cobrir perfectament les superfícies. 

- Fixesa en la seva tinta. 

- Facultat d‟incorporar-se a l‟oli, color, etc. 

- Ser insolubles en aigua i inalterables a l‟acció dels olis o d‟altres colors. Els olis i vernissos reuniran 

al seu torn les següents condicions 

- Ser inalterables per l‟acció de l‟aire. 

- Conservar la fixesa dels colors. 

- Transparència i color perfectes. 

 

Els colors estaran ben mòlts i seran barrejats amb l‟oli, ben purificats i sense marros. El seu color serà groc 

clar, no admetent-ne el qual a l‟usar-lo, deixi taques o ràfegues que indiquin la presència de substàncies 

estranyes. 

 

 

1.3.2.11. Fontaneria 

 

1.3.2.11.1. CANONADA DE FERRO GALVANITZAT 

 

La designació de pesos, espessors de paret, toleràncies, etc. s‟ajustaran a les corresponents normes DIN. Els 

mànecs d‟unió seran de ferro mal·leable galvanitzat amb junta esmerilada. 

 

 

1.3.2.11.2. CANONADA DE CIMENT CENTRÍFUGAT 

Tot sanejament horitzontal es realitzarà en canonada de ciment polit essent el diàmetre mínima utilitzar de 

20 centímetres. Els canvis de secció es realitzaran mitjançant les arquetes corresponents. 
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1.3.2.11.3. BAIXANTS 

 

Els baixants tant d‟aigües pluvials com fecals seran de materials plàstics que disposin autorització d‟ús. No 

s‟admetran baixants de diàmetre inferior a 12 centímetres. 

 

 

1.3.2.11.4. CANONADA DE COURE 

 

La xarxa de distribució d‟aigua es realitzarà en canonada de coure. Les designacions, pesos, espessors de 

paret i toleràncies s‟ajustaran a les normes corresponents de la citada empresa. 

 

 

1.3.2.12. Instal·lacions elèctriques 

 

1.3.2.12.1. NORMES 

 

Tots els materials que s‟emprin en d‟instal·lació elèctrica, tant d‟ A.T. com de B.T.  haurien de complir  les  

prescripcions  tècniques  que  dicten  les  normes internacionals C.B.I., els reglaments per a instal·lacions 

elèctriques actualment en vigor, així com les normes tècnico - pràctiques de la companyia subministradora 

d‟energia. 

 

 

1.3.2.12.2. CONDUCTORS DE BAIXA TENSIÓ 

 

Els conductors dels cables seran de coure de nus recuit normalment amb formació i fil únic fins a sis 

mil·límetres quadrats. La coberta serà de policlorur de vinil tractada convenientment de manera que 

asseguri millor resistència al fred, a la laceració i a l‟abrasió respecte el policlorur de vinil normal (PVC). 

 

L‟acció successiva del sol i de la humitat no han de provocar la més mínima alteració de la coberta. EI farcit 

que serveix per a donar forma al cable aplicat per extrusió sobre les ànimes del cablejat ha de ser de 

material adequat de manera que pugui ser fàcilment separat per a la confecció dels entroncaments i 

terminals. 

 

 

1.3.2.12.3. APARELLS D’ENLLUMENAT INTERIOR 

 

Les lluminàries es construiran amb xassís de xapa d‟acer de qualitat amb espessor o nervadures suficients 

per a arribar a tal rigidesa. Els endolls amb presa de terra tindran la presa de manera que sigui la primera en 

establir-se i l‟ultima a desaparèixer. 
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1.3.3. Condicions específiques en front incendi 

 

1.3.3.1. Condicions exigibles als materials 

 

Els materials a emprar en la construcció de l‟edifici es classifiquen a l‟efecte de la  seva  reacció  davant  el 

foc  d‟acord  amb  el  Reial  Decret  312/2005 (Classificació dels Productes de la Construcció i dels 

Elements Constructius en Funció de les seves Propietats de Reacció i de Resistència al Foc). 

 

Els fabricants de materials que s‟emprin vistos o com revestiment o acabats superficials, en el cas de no 

figurar inclosos en el capítol 1.2 del Reial decret 

312/2005, haurien d‟acreditar el seu grau de combustibilitat mitjançant els oportuns certificats d‟assaig,  

realitzats en laboratoris oficialment homologats per a poder ser emprats. 

 

Aquells materials amb tractament adequat per a millorar el seu comportament davant el foc (materials 

ignifugats), seran classificats per un laboratori oficialment homologat, fixant d‟un certificat el període de 

validesa de la ignifugació. 

 

Passat el temps de validesa de la ignifugació, el material haurà de ser substituït per un altre de la mateixa 

classe obtinguda inicialment mitjançant la ignifugació, o sotmès a nou tractament que restitueixi les 

condicions inicials de ignifugació. 

 

Els materials que siguin de difícil substitució i aquells que vagin situats a l‟exterior es consideren amb 

classe que correspongui al material sense ignifugació. Si aquesta ignifugació fos permanent, podrà ser 

tinguda en compte. 

 

 

1.3.3.2. Condicions exigibles als elements constructius 

 

La resistència davant el foc dels elements i productes de la construcció queda fixat per un temps "t", durant 

el qual aquest element és capaç de mantenir les característiques de resistència al foc. La comprovació 

d‟aquestes condicions per a cada element constructiu, es verificarà mitjançant els assaigs descrits en 
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les  normes  UNE  que  figuren  en  les  taules  de  l'Annex  III  del  Reial  decret 312/2005. 

 

Els fabricants de materials específicament destinats a protegir o augmentar la resistència davant el foc dels 

elements constructius, haurien de demostrar mitjançant certificats d‟assaig les propietats de comportament 

davant el foc que figurin en la seva documentació. 

 

Els fabricants d‟altres elements constructius que facin constar en la documentació  tècnica  dels  mateixos  

la  seva  classificació  a  l‟efecte  de resistència davant el foc haurien de justificar-ho mitjançant els 

certificats d‟assaig en que es basen. 

 

 

 

1.4. Prescripcions d’execució  i  verificació  en  l’obra acabada. 

 

1.4.1. Precaucions en termes de seguretat i salut 

 

1.4.1.1. Explanació i préstecs 

 

Consisteix en el conjunt d‟operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar el terreny, així com les 

zones de préstecs que puguin necessitar el consegüent transport dels productes remoguts a dipòsit o lloc 

d‟ocupació. 

 

 

1.4.1.2. Execució de les obres 

 

La terra vegetal que no s‟hagués extret en el desbrossament s‟acceptarà per a la seva utilització posterior en 

protecció de superfícies erosionades. 

 

En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels productes excavats.  

Tots  els materials que s‟obtinguin de l‟excavació, excepció  feta  de  la  terra  vegetal,  es  podran  

utilitzar  en  la  formació  de farciments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran directament a 

les zones previstes o abocador si no tinguessin aplicació dintre de l‟obra. En qualsevol cas no es rebutjarà 

cap material excavat sense prèvia autorització. 

 

Tots els buits causats per l‟extracció de socs i arrels s‟emplenaran amb material anàleg a l‟existent, 

compactant-se fins que la seva superfície s‟ajusti al nivell demanat. 

 

L‟execució d‟aquests treballs es realitzés produint les menors molèsties possibles a les zones habitades 

pròximes al terreny esbrossat. 
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1.4.1.3. Amidament i abonament 

 

L‟excavació de l‟explanació s‟abonarà per metres cúbics realment excavats amidats per diferència entre les 

dades inicials presos immediatament abans d‟iniciar els treballs i les dades finals. L‟amidament es farà 

sobre els perfils obtinguts. 

 

 

1.4.2. Excavacions de rases i pous 

 

Consisteix en el conjunt d‟operacions necessàries per a aconseguir emplaçament adequat per a les obres de 

fàbrica, estructures i les seves cimentacions. La seva execució inclou les operacions d‟excavació, 

anivellació, evacuació del terreny i el conseqüent transport dels productes remoguts a dipòsit o lloc 

d‟ocupació. 

 

 

1.4.2.1. Execució de les obres 

 

EI contractista de les obres notificarà amb l‟antelació suficient el començament de qualsevol excavació, a fi 

que es puguin efectuar les mesures necessàries sobre el terreny inalterat. 

 

El terreny natural adjacent al de l‟excavació no es modificarà ni renovarà sense autorització. 

 

El replanteig es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de cotes com de nivell, 

sempre fora de l‟àrea d‟excavació. El començament de  l‟excavació  de  rases  es  realitzarà  quan  existeixin  

tots  els  elements necessaris per a la seva excavació, inclòs la fusta per a una possible fixació. 

La   Contracta  haurà  d‟assegurar   l‟estabilitat   dels talussos de   totes   les excavacions 

que realitzi, aplicant els mitjans de fixació, apuntalament, fitació i protecció superficial del terreny que 

consideri necessaris, a fi d‟impedir despreniments que poguessin causar dany a persones o a les obres, 

encara que tals mitjans no estiguessin definits en el Projecte o no haguessin estat ordenats per la Direcció 

Facultativa. 

 

S‟adoptaran per la Contracta totes les mesures necessàries per a evitar l‟entrada  de  l‟aigua,  mantenint  

lliure  de  la  mateixa  la  zona  d‟excavació, col·locant ataguies, drenatges, proteccions, cunetes, canaleres i 

els conductes de desguàs que siguin necessaris. Les aigües superficials hauran de ser desviades per la 

Contracta i canalitzades abans que arribin a els talussos i el fons de l‟excavació de la rasa. 

 

El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny 

inadequat o qualsevol element estrany que pogués afeblir la seva resistència. Es netejaran les esquerdes, 

reomplint-se amb material compactat o formigó. 

 

En el cas de terrenys meteoritzables o erosionables per vent o pluja, les rases mai romandran obertes més de 

8 dies, sense que siguin protegides o finalitzats els treballs. 

 

Els productes resultants de l‟excavació de les rases que siguin aprofitables per a un farciment posterior es 
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podran dipositar en munts situats a un sol costat de la rasa, i a una separació de la vora de la mateixa de 0,60 

metres com a mínim, deixant lliures camins, voreres, cunetes, sèquies i altres passos i serveis existents. 

 

 

1.4.2.2. Preparació de fonamentacions 

 

L‟excavació de pilots i enceps s‟aprofundirà fins al límit indicat en el projecte. 

Els corrents o aigües pluvials o subterrànies que poguessin presentar-se, s‟encegaran o desviaran en la 

forma i emprant els mitjans convenients. 

 

Abans l‟abocament del formigó i la col·locació de les armadures dels enceps, es disposarà d‟una capa de 

formigó pobre de deu centímetres d‟espessor degudament anivellada. L‟import d‟aquesta capa de formigó 

es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació. 

 

1.4.2.3. Amidament i abonament 

 

L‟excavació en rases o pous s‟abonarà per metres cúbics realment excavats amidats per diferència entre les 

dades inicials preses immediatament abans d‟iniciar els treballs i les dades finals preses immediatament 

després de finalitzats els mateixos. 

 

 

1.4.3. Farciments 

 

Consisteix en l‟extensió o compactació de materials terrosos procedents de préstecs o excavacions anteriors. 

1.4.3.1. Extensió i compactació 

 

Els materials de farciment s‟estendran en tongades successives d‟espessor uniforme i sensiblement 

horitzontals. L‟espessor d‟aquestes tongades serà l‟adequat als mitjans disponibles perquè s‟obtingui en tot 

el mateix grau de compactació exigit. 

 

La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxima del 2%. Una 

vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humidificació si és necessari. 

 

EI contingut òptim d‟humitat es determinarà en obra a la vista de la maquinària disponible i dels resultats 

que s‟obtinguin dels assaigs realitzats. 

En els casos especials que la humitat natural del material sigui excessiva per a aconseguir la compactació 

prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecació per oreig, o per  

addició de barreja de materials secs o substàncies apropiades (calç viva, etc.). Aconseguida la 

humidificació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 

 

Sobre les capes en execució ha de prohibir-se l‟acció de tot tipus de tràfic fins que s‟hagi completat la seva 

composició. Si això no és factible el tràfic que necessàriament hagi de passar sobre elles es distribuirà de 

manera que es concentrin rodades en superfície. 
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Quan el farciment s‟assenti sobre un terreny que té presència d‟aigües superficials o subterrànies, es 

desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de començar l‟execució. Si els terrenys 

fossin inestables o aparegués torba o argiles toves, s‟assegurarà l‟eliminació d‟aquest material o la seva 

consolidació. 

 

Després d‟haver plogut no s‟estendrà una nova tongada de farciment o terraplè fins que l‟ultima s‟hagi 

assecat, o es escarificarà afegint la següent tongada més seca fins a aconseguir que la humitat final sigui 

l‟adequada. 

 

Es pararan els treballs de terraplenat quan la temperatura descendeixi de 2º C. 

 

 

1.4.3.2. Amidament i abonament 

 

Les diferents zones dels farciments s‟abonaran per metres cúbics realment executats amidats per diferència 

entre les dades inicials preses immediatament abans d‟iniciar-se els treballs i les dades finals, preses 

immediatament després de compactar el terreny. 

 

 

1.4.4. Formigons  

 
 

1.4.4.1. Dosatge de formigons 

 

Correspon al contractista efectuar l‟estudi granulomètric dels àrids, dosatge d‟aigua i consistència del 

formigó d‟acord amb els mitjans i posada en obra que empri en cada cas, i sempre complint el prescrit en la 

EHE. 

 

 

1.4.4.2. Fabricació de formigons 

 

En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de la Instrucció Del 

Formigó Estructural (EHE), RD 2661/1998 del Ministeri de Foment. Les toleràncies admissibles en el 

dosatge seran 2% per a l‟aigua i el ciment, 5% per a les diferents grandàries d‟àrids i 2% per a l‟àrid 

total. En la consistència del formigó admetrà una tolerància de 20 mil·límetres amidada amb el con 

d‟Abrams. 

 

La instal·lació de formigonat serà capaç de realitzar una barreja regular i intima dels components 

proporcionant un formigó de color i consistència uniforme. En la formigonera haurà de col·locar-se una 

placa en la qual es faci constar la capacitat i la velocitat en revolucions per minut recomanades pel fabricant, 

les quals mai haurien de sobrepassar-se. 

 

Abans d‟introduir el ciment i els àrids al mesclador, aquest s‟haurà carregat per una banda de la quantitat 

d‟aigua requerida per la massa completant-se el dosatge d‟aquest element en un període de temps que no 

haurà de ser inferior a cinc segons ni superior a la tercera part del temps de barrejat, contats a partir del 
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moment que el ciment i els àrids s‟han introduït al mesclador. Abans de tornar a carregar la formigonera es 

buidarà totalment el seu contingut. 

 

No es permetrà tornar a pastar en cap cas formigons que hagin fraguat parcialment encara que s‟afegeixin 

noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 

 

 

1.4.4.3. Transport de formigó 

 

EI transport des de la formigonera es realitzarà tan ràpidament com sigui possible. En cap cas es tolerarà 

la col·locació en obra de formigons que acusin un principi d‟enduriment o presentin qualsevol altra 

alteració. AI carregar els elements de transport no s‟ha de formar munts cònics amb les masses, que 

afavoririen la segregació. 

 

Quan la fabricació de la barreja s‟hagi realitzat en una instal·lació central, el seu transport a obra haurà de 

realitzar-se emprant camions proveïts d‟agitadors. 

 

 

1.4.4.4. Posada en obra del formigó 

 

Com norma general no haurà de transcórrer més d‟una hora entre la fabricació del  formigó,  la  seva  

posada  en  obra  i  la  seva  compactació.  Tampoc  es permetrà l‟abocament lliure del formigó des d‟altures 

superiors a un metre, quedant  prohibit  el  llançar-lo  amb  pales  a  gran  distància,  distribuir-lo  amb 

rastrell o fer-lo avançar més de mig metre dels encofrats. 

 

A l‟abocar el formigó es remourà enèrgica i eficaçment perquè les armadures quedin  perfectament  

embolicades,  cuidant  especialment  els  llocs  que  es reuneix gran quantitat d‟acer i procurant que es 

mantinguin els recobriments i la separació entre les armadures. 

 

 

1.4.4.5. Compactació del formigó 

 

La compactació de formigons haurà de realitzar-se per vibració. Els vibradors s‟aplicaran sempre de manera 

que el seu efecte s‟estengui a tota la massa sense que es produeixin segregacions. 

 

Si s‟empren vibradors interns hauran de submergir-se longitudinalment en la tongada subjacent i retirar-se 

també longitudinalment sense desplaçar-los transversalment mentre estiguin submergits en el formigó. 

L‟agulla s‟introduirà i retirarà lentament, i a velocitat constant, recomanant-se a aquest efecte que no se 

superin els 10 cm/s, amb cura que l‟agulla no toqui les armadures. La distància entre els punts successius 

d‟immersió no serà superior a 75 centímetres, i serà l‟adequada per a produir en tota la superfície de la 

massa vibrada una humidificació brillant, sent preferible vibrar en pocs punts prolongadament. 

 

No s‟introduirà el vibrador a menys de 10 centímetres de la paret de l‟encofrat. 
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1.4.4.6. Guarit del formigó 

 

Durant el primer període d‟enduriment se sotmetrà al formigó a un procés guarit segons el tipus de ciment 

utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

 

En qualsevol cas haurà de mantenir-se la humitat del formigó i evitar-se totes les causes externes, com 

sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar la fissura de l‟element formigonat. 

 

Una vegada humitejat el formigó es mantindran humides les seves superfícies mitjançant arpilleres, 

esteriIles de palla o altres teixits anàlegs durant tres dies si el conglomerant empleat fos ciment Pòrtland I-

35, augmentant-se aquest termini en el cas que el ciment utilitzat fos d‟enduriment més lent. 

1.4.4.7. Juntes en el formigonat 

 

Les juntes podran ser de formigonat, contracció o dilatació, havent de complir lo especificat en els plànols. 

Es cuidarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonat quedin normals a l‟adreça dels 

màxims esforços de compressió, o on els seus efectes siguin menys perjudicials. 

 

Quan s‟hagin de témer efectes deguts a la retracció es deixaran juntes obertes durant algun temps perquè les 

masses contigües puguin deformar-se lliurement. 

 

L‟ample de tals juntes haurà de ser el necessari perquè, en el seu moment, puguin formigonar-se 

correctament. 

 

En reprendre els treballs es netejarà la junta de tota brutícia, lletada o àrid que hagi quedat solt, i 

s‟humitejarà la seva superfície sense excés d‟aigua, aplicant en tota la seva superfície lletada de ciment 

abans d‟abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes de formigonat de les zones que l‟armadura 

estigui sotmesa a fortes traccions. 

 

 

1.4.4.8. Acabat de paraments vistos 

 

Si no es prescriu altra cosa, la màxima fletxa o irregularitat que presentin els paraments plans amidada 

respecte a una regla de 2 metres aplicada en qualsevol direcció serà la següent: 

 

- Superfícies vistes: 6 mil·límetres 

- Superfícies ocultes: 25 mil·límetres 

 

 

1.4.4.9. Limitacions d’execució 

 

EI formigonat se suspendrà, com norma general, en cas de pluges adoptant-se les mesures necessàries per a 

impedir l‟entrada de la pluja a les masses de formigó fresc o rentat de superfícies. Si això arribés a ocórrer, 

s‟haurà de picar la superfície rentada, regar-la i continuar el formigonat després d‟aplicar lletada de ciment. 
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Abans de formigonar caldrà realitzar les següents accions: 

 

- Replanteig d‟eixos i cotes d‟acabat. 

- Col·locació d‟armadures. 

- Neteja i humitejat dels encofrats. 

 

De la mateixa manera, durant el formigonat caldrà seguir les següents disposicions: 

 

- L‟abocament  es  realitzarà  des  d‟una  alçada  màxima  d‟1  m  tret  que s‟utilitzin mètodes de 

bombament a distància que impedeixi la segregació dels components del formigó.  

- Es realitzarà per tongades de 30 centímetres.  

- Es  vibrarà  sense  que  les  armadures  ni  els  encofrats  experimentin moviments bruscs o 

sacsejades, cuidant que no quedin coqueres i es mantingui el recobriment adequat. 

- Es suspendrà el formigonat quan la temperatura baixi de 0ºC o ho vagi a fer en les pròximes 48 h. 

Es podran utilitzar mitjans especials per a aquesta circumstància, però sota l‟autorització de la 

Direcció Facultativa. 

- No es deixaran juntes horitzontals, però si es produïssin es procedirà a la neteja de les superfícies 

de contacte abocant a continuació morter ric en ciment i formigonant tot seguit. Si haguessin 

transcorregut més de 48 hores es tractarà la junta amb resines epoxi. 

- No es barrejaran formigons de diferents tipus de ciment. Després del formigonat caldrà tenir en 

compte el següent: 

- El guarit es realitzarà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s‟arribi a un 70% 

de la seva resistència. 

- Es procedirà al desencofrat en les superfícies verticals passats 7 dies, i de  les  horitzontals  no  

abans  dels  21  dies.  Tot  això  seguint  les indicacions de la Direcció Facultativa. 

 

 

 

1.4.4.10. Amidament i abonament 

 

EI formigó s‟amidarà i abonarà per metre cúbic realment abocat en obra, amidant entre cares interiors 

d‟encofrat de superfícies vistes. 

 

En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat s‟amidarà entre cares de terreny excavat. 

 

En el cas que en el Quadre de Preus la unitat de formigó s‟expressi per metre quadrat com és el cas de 

soleres, forjat, etc., s‟amidarà per metre quadrat realment executat, incloent-se als amidaments totes les 

desigualtats d‟espessor degudes a les diferències de la capa inferior. 

 

Si en el Quadre de Preus s‟indiqués que està inclòs  l‟encofrat, acer, etc., sempre es considerarà el 

mateix amidament del formigó per metre cúbic o per metre quadrat. 

 

En el preu van inclosos sempre els serveis i costos de guarit del formigó. 
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1.4.5. Morters  

 

1.4.5.1. Dosatge de morters 

 

Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d‟obra, indicant-se com ha d'emprar-se en cada 

cas per a l‟execució de d‟aquestes. 

 

 

1.4.5.2. Fabricació de morters 

 

Els  morters  es  fabricaran  en  sec,  continuant-se  el  batut  després  d‟abocar l‟aigua en la forma i quantitat 

fixada, fins a obtenir una massa homogènia de color i consistència uniforme sense bombolles ni grums. 

 

 

1.4.5.3. Amidament i abonament 

 

EI morter sol ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclosa en les unitats a les quals serveix: 

fàbrica de maons, esquerdejats, paviments, etc. 

 

En algun cas excepcional s‟amidarà i abonarà per metre cúbic, obtenint-se el seu preu del Quadre de Preus 

si n‟hi ha o obtenint un nou preu contradictori. 

 

 

1.4.6. Encofrats  

 

1.4.6.1. Construcció i muntatge 

 

En l‟execució i preparació dels encofrats es tindran en compte els següents punts: 

 

- Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de posseir  la  resistència  i  

rigidesa  necessàries  perquè  amb  la  marxa prevista de formigonat, i especialment sota els efectes 

dinàmics produïts pel sistema de compactació exigit, no s‟originin esforços anormals en el formigó 

ni durant la seva posada en obra ni durant el seu període d‟enduriment, així com tampoc moviments 

en els encofrats superiors als 5 mil·límetres. 

- Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzills, de manera que el 

seu muntatge es verifiqui amb facilitat. 

- Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 metres de llum es disposaran amb la 

contra fletxa necessària perquè, una vegada encofrat i carregat l‟element, aquest conservi una 

lleugera cavitat a d‟intradós. 

- Els  motlles  ja  usats  que  s‟hagin  de  reutilitzar  seran  curosament rectificats i netejats. 

- Els encofrats de fusta s‟humitejaran abans del formigonat a fi d‟evitar l‟absorció de l‟aigua 

continguda en el formigó, i es netejaran especialment els fons deixant-se obertures provisionals 

per a facilitar aquesta labor. 

- Les juntes entre les diferents taules haurien de permetre l‟entumiment de les mateixes per l‟humitat 



               CÀLCUL I DISSENY DE L’ESTRUCTURA D’UN CENTRE ESPORTIU 

98 
 

del reg i del formigó, sense que deixin escapar la massa durant el formigonat. Amb aquesta 

finalitat es podrà realitzar un adequat segellat. 

- No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, sobretot en 

ambients agressius. 

- S‟anotarà  la  data  de  formigonat  de  cada  peça  amb  la  finalitat  de controlar la seva 

desencofrat. 

- El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dormiments. 

- Es  vigilarà  la  correcta  col·locació  de  tots  els  elements  abans  de formigonar, així com la 

neteja i humitejat de les superfícies. 

- S‟aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures. 

 

 

 

1.4.6.2. Fitacions i cimbres. Construcció i muntatge 

 

Les cimbres i fitacions haurien de ser capaces de resistir el pes propi total i el de l‟element complet 

sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre elles (operaris, maquinària, 

vent, etc.). Les cimbres i fitacions tindran la resistència i disposició necessària perquè en cap moment 

els  moviment  locals  sobrepassin  els  5  mil·límetres,  ni  els  de  conjunt  la mil·lèsima de la llum 

(1/1.000). 

 

 

1.4.6.3. Desencofrat i descimbrat del formigó 

 

EI  desencofrat  dels  costaners  verticals  d‟elements  de  poc  cantell  podrà efectuar-se a un dia de 

formigonada la peça, tret que durant aquest interval s‟hagin produït baixes temperatures i altres accions 

capaces d‟alterar el procés normal d‟enduriment del formigó. Els costaners verticals d‟elements de gran 

cantell no haurien de retirar-se abans dels dos dies amb les mateixes excepcions apuntades anteriorment, tret 

que s‟empri guarit a vapor. 

 

EI descimbrat podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i temperatura del resultat, les proves 

de resistència de l‟element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de la resistència necessària per a 

suportar els esforços que apareguin al descimbrar. 

 

EI descimbrat es farà de manera suau i uniforme, recomanant l‟ocupació de bressols, gats, caixes de sorra i 

altres dispositius quan l‟element a descimbrar sigui de certa importància. 

 

No es procedirà al desencofrat fins a transcorreguts un mínim de 7 dies per als suports i tres dies per als 

altres casos, sempre amb l‟aprovació de la Direcció Facultativa. 

 

Els  taulers  de  fons  i  els  plans  de  fitació  es  desencofraran  seguint  les indicacions de la NTE-EH, i la 

EHE, amb la prèvia aprovació de la Direcció facultativa. 

 

Per precaució, s‟haurà de procedir a l'afluixat dels tascons deixant l‟element separat uns tres centímetres 
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durant dotze  hores, realitzant llavors la comprovació de la fletxa per a veure si és admissible. 

 

Quan el desencofrat sigui dificultós es regarà abundantment o s‟aplicarà desencofrant superficial. 

 

 

1.4.6.4. Amidament i abonament 

 

Els encofrats s‟amidaran sempre per metres quadrats de superfície en contacte amb el formigó, no essent 

d‟abonament les obres o excessos d‟encofrat així com els elements auxiliars de subjecció necessaris per a 

mantenir l‟encofrat en una posició correcta i segura contra esforços de vent, etc. En aquest preu s‟inclouen, 

a més, els desencofrants i les operacions de desencofrat i retirada del material. 

 

En el cas que en el quadre de preus estigui inclòs l‟encofrat, s‟entén que tant l‟encofrat com els elements 

auxiliars i el desencofrat van inclosos en l‟amidament del formigó. 

 

 

 

1.4.7. Armadures  

 

1.4.7.1. Col·locació, recobriment i entroncament d’armadures 

 

Totes  aquestes  operacions  s‟efectuaran  d‟acord  amb  els  articles  de  la Instrucció Del Formigó 

Estructural (EHE), RD 2661/1998 del Ministeri de Foment. 

 

 

1.4.7.2. Amidament i abonament 

 

De les armadures d‟acer emprades en el formigó armat s‟abonaran els quilograms realment emprats deduïts 

dels plànols d‟execució afegint la longitud de les solapes d‟entroncament, amidats en obra i aplicant els 

pesos unitaris corresponents als diferents diàmetres emprats. 

 

En cap cas s‟abonarà amb solapes un pes major del 5% del pes total del rodó resultant de l‟amidament 

efectuat en el plànol sense solapes. 

 

EI preu comprendrà l‟adquisició, els transports de qualsevol classe fins al punt d‟ocupació,  el  pesat,  la  

neteja  d‟armadures,  el  doblegat  de  les  mateixes, l'hissat,  sustentació  i  col·locació  en  obra,  el  filferro  

per  a  lligaments  i separadors, la pèrdua per retallades i totes quantes operacions i mitjans auxiliars siguin 

necessaris. 

 

 

 

 

 

 



               CÀLCUL I DISSENY DE L’ESTRUCTURA D’UN CENTRE ESPORTIU 

100 
 

1.4.8. Estructures d’acer  

 

1.4.8.1. Descripció 

 

Es tracta del sistema estructural portant realitzat amb elements d‟acer. 

 

 

1.4.8.2. Condicions prèvies 

 

Previ a l‟execució dels treballs caldrà atendre‟s als següents requeriments: 

 

- Es disposarà de zones d‟apilament i manipulació adequades. 

- Les  peces seran  de  les  característiques  descrites en  el  projecte d‟execució. 

- Es  comprovarà  el  treball  de  soldadura  de  les  peces  compostes realitzades en taller. 

 

 

Les peces estaran protegides contra la corrosió i l‟incendi amb pintures adequades: 

 

- Xorrejat previ de sorra a tota la superfície fins un grau Sa 2 ½ segons 

ISO 8501-1 per eliminar simultàniament el rovell i calamina. 

- Capa  d‟imprimació  anticorrosiva   bicomponent   d‟epoxi-poliamida   de classificació M1 aplicat 

amb un espessor de 35-40 µm 

- Capa de revestiment d‟intumescència progressiva classificat M1, amb els espessors necessaris 

per acomplir amb les resistències al foc estipulades pel CTE. 

- Capa de revestiment elastomètric de poliuretà amb un gruix de 300 µm. 

- Capa d‟acabat d‟esmalt de poliuretà amb gran estabilitat de brillantor i color a la intempèrie, 

classificat M1. 

 

 

1.4.8.3. Execució  

 

Durant  el  muntatge  i  fixació  de  les  estructures  s‟hauran  de  realitzar  els següents treballs: 

 

- Neteja de restes de formigó etc. de les superfícies on es procedeix al traçat de replantejos i 

soldadura d‟esperes. 

- Traçat d‟eixos de replanteig. 

- S‟utilitzaran calzes, fitacions, perns, sergents i qualsevol altre mitjà que asseguri la seva 

estabilitat durant el muntatge. 

- Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial, permetent-se l‟ús de cisalles per al tall de 

xapes. 

- Els talls no presentaran irregularitats ni rebabes. 

- No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la posició de les peces. 

- Els eixos de totes les peces estaran en el mateix plànol. 

- Totes les peces tindran el mateix eix de gravetat. Unions mitjançant cargols d‟alta resistència 
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- Es col·locarà una arandela, amb bisell cònic, sota el cap i sota la rosca. 

- La part roscada de l‟espiga sobresortirà de la rosca almenys un filet. 

- Els cargols s‟estrenyeran un 80% en la primera volta, començant pels del centre. 

- Els forats tindran un diàmetre 2 mil·límetres major que el nominal del cargol. 

 

 

Unions mitjançant soldadura, s‟admeten els següents procediments: 

 

- Soldat elèctric manual, per arc descobert amb elèctrode revestit. 

- Soldat elèctric automàtic, per arc en atmosfera gasosa. 

- Soldat elèctric automàtic, per arc submergit. 

- Soldat elèctric per resistència. 

- Es  prepararan  les  superfícies  a  soldar  realitzant  exactament  els espessors de gola, les 

longituds de soldat i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues. 

- Els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions; després de cada cordó 

s‟eliminarà l‟escòria amb piqueta i raspall. 

- Es prohibeix tot refredament anormal per excessivament ràpid de les soldadures 

- Els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s‟eliminaran curosament amb 

bufador, mai a cops. Les restes de soldadures s‟eliminaran amb radial o llima. 

- Una vegada inspeccionada i acceptada l‟estructura es procedirà a la seva neteja i protecció 

antioxidant, per a realitzar finalment el pintat. 

 

 

1.4.8.4. Control 

 

Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades. 

 

 

- Es controlarà l‟homologació de les peces quan sigui necessari. 

 

 

- Es controlarà la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques d‟ancoratge. 

 

 

1.4.8.5. Execució 
 

S‟amidarà per quilogram d‟acer elaborat i muntat en obra, inclosos despunts. En qualsevol cas es 

seguiran els criteris establerts en els amidaments. 
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1.4.8.6. Manteniment 

 

Cada tres anys es realitzarà una inspecció de l‟estructura per a comprovar el seu estat de conservació i la 

seva protecció antioxidant i contra el foc. 

 

 
 

1.4.9. Cobertes  

 
 

1.4.9.1. Descripció 

 

Coberta o sostre exterior el pendent del qual està compresa entre el 1% i el 

15% que, segons l‟ús, poden ser transitables o no transitables. Poden disposar de protecció mitjançant 

barana, balustrada o ampit de fàbrica. 

 

 

1.4.9.2. Condicions prèvies 

 

- Plànols fitats d‟obra amb definició de la solució constructiva adoptada. 

- Execució de l‟últim forjat o suport, baixants, petos perimetrals. 

- Neteja del forjat per al replanteig dels faldons i elements singulars. 

- Apilament de materials i disponibilitat d‟equip de treball. 

 

 

1.4.9.3. Components 

 

Els materials emprats en la composició d‟aquestes cobertes, naturals o elaborats, abasten una gamma molt 

àmplia a causa de les diverses variants que poden adaptar-se tant per a la formació de pendents, com per a 

l‟execució de la membrana impermeabilitzant, l‟aplicació d‟aïllament, els terres o acabats superficials, els 

elements singulars, etc. 

 

 

1.4.9.4. Execució  

 

Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d‟impermeabilització es disposaran reforços. Si les 

juntes de dilatació no estiguessin definides en projecte, es disposaran aquestes d‟acord amb les estructurals. 

 

Els baixants i gàrgoles de recollida d‟aigua pluvial tindran la secció necessària per a evacuar-la 

sobradament, calculada segons l‟Exigència Bàsica HS 5 del CTE DB HS en funció de la superfície que 

recullin i la zona pluviomètrica d‟enclavament de l‟edifici. Els baixants pluvials no distaran més de 20 

metres entre si. 

 

Les làmines impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, solapant-se com a mínim 8 

centímetres entre elles. En el carener la solapa de làmina serà de 50 centímetres, i de 10 centímetres en les 
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trobades amb albellons. En aquest cas, es reforçarà la membrana impermeabilitzant amb altra làmina 

col·locada sota ella que ha d‟arribar fins a la baixant i ha de solapar 10 centímetres sobre la part superior de 

l‟albelló. 

 

 

1.4.9.5. Control 

 

El control d‟execució es portarà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les quals es comprovaran 

espessors de capes, disposicions constructives, col·locació de juntes, dimensions dels solapes, humitat del 

suport, humitat de l‟aïllament, etc. 

 

Per comprovar l‟impermeabilitat de la coberta acabada, es regarà contínuament la seva superfície durant 48 

hores sense que hagin d‟aparèixer humitats en la cara inferior de la coberta. Executada la prova es procedirà 

a evacuar l‟aigua, operació en la qual es prendran precaucions a fi que no arribin a produir-se danys en els 

baixants. En qualsevol cas, una vegada evacuada l‟aigua no s‟admetrà l‟existència de recessos o 

estancaments. 

 

 

1.4.9.6. Amidament 

 

L‟amidament i valoració s‟efectuarà per metres quadrats de coberta amidada en la seva projecció 

horitzontal, incloent cadascuna de les seves parts constitutives (xapa grecada, aïllament, 

impermeabilitzant, etc.)  així  com  els elements auxiliars necessaris. Es tindran en compte, no obstant això, 

els enunciats assenyalats per a cada partida de l‟amidament o pressupost en els quals es defineixen els 

diversos factors que condicionen el preu descompost resultant. 

 

 

1.4.9.7. Manteniment  

 

Les reparacions a efectuar sobre la coberta seran executades per personal especialitzat amb materials i 

solució constructiva anàlegs als de la construcció original. No es rebran sobre el terrat elements que puguin 

perforar la membrana impermeabilitzant com antenes, canalitzacions, etc., o dificultin la circulació de les 

aigües i el seu lliscament cap als elements d‟evacuació. Si ha d‟ésser així, s‟assegurarà el correcte 

tractament de la perforació en termes d‟aïllament i impermeabilitat realitzant , per exemple, proves de regat. 

 

El personal que tingui assignada la inspecció, conservació o reparació haurà d‟anar proveït de calçat amb 

sola tova. Els treballs de manteniment acompliran les mateixes disposicions de seguretat que els de 

construcció. 
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1.4.10. Aïllaments  

 
 

1.4.10.1. Descripció 

 

Són sistemes constructius i materials que, a causa de les seves qualitats, s‟utilitzen en les obres d‟edificació 

per a aconseguir aïllament tèrmic, correcció acústica, absorció de radiacions o esmortiment de vibracions en 

cobertes, forjats, tancaments verticals, càmeres d‟aire, falsos sostres o conduccions, i fins i tot 

substituint càmeres d‟aire i envans interiors. 

 

Els següents subapartats recullen els principals requeriments que imposa el CTE DB HE, el CTE DB HR, 

així com també el Reglament sobre Protecció contra la Contaminació Acústica (Decret 320/2002) i la 

Llei del Soroll (Llei37/2003). 

 

 

1.4.10.2. Condicions prèvies 

 

- Execució o col·locació del suport o base que sostindrà a l‟aïllant. 

- La superfície del suport haurà de trobar-se neta, seca i lliure de pols, grasses o òxids. Haurà 

d‟estar correctament sanejada i preparada si així procedís amb l‟adequada imprimació que asseguri 

una adherència òptima. 

- Els sortints i cossos estranys del suport han d‟eliminar-se, i els buits importants han de ser 

emplenats amb un material adequat. 

- En cas d‟aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà a la indicada pel fabricant com 

màxima per a la correcta adherència del producte projectat. 

- En rehabilitació de cobertes s‟han de retirar prèviament els aïllaments danyats, doncs poden 

dificultar o perjudicar l‟execució del nou aïllament. 

 

 

1.4.10.3. Execució  

 

 

Les obres de construcció de l‟edifici s‟executaran amb subjecció al projecte, al Document Bàsic de 

Protecció contra el Soroll (DB HR), al Document Bàsic d‟Estalvi d‟Energia (DB HE), a les normes de bona 

pràctica constructiva, a les instruccions del director d‟obra i director d‟execució i a la demés normativa que 

els sigui d‟aplicació. 

 

 

1.4.10.4. Elements de separació verticals 

 

Els endolls, interruptors i caixes de registre d‟instal·lacions contingudes als elements de separació verticals 

no seran passants. Quan es disposin per les dues cares d‟un element de separació vertical no seran 

coincidents. A més, s‟hauran de segellar les juntes entre l‟element de separació vertical i les caixes per 

mecanismes elèctrics. 
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1.4.10.4.1. FÀBRICA 

 

En els tancaments verticals de fàbrica formats per dues fulles separades per una càmera, haurà de 

raspallar-se la fàbrica per evitar que les rebabes de morter formin una connexió rígida entre fulles. El 

material acústic interior ha d‟omplir la càmera completament i ha de quedar fixat a una de les fulles per 

evitar el seu moviment. 

 

S‟hauran de tractar els passos d‟instal·lacions a través dels elements verticals per tal de no disminuir 

l‟aïllament inicialment previst. 

 

 

1.4.10.4.2. TRASDOSSATS 

 

Els elements de separació vertical autoportants i els trasdossats hauran de muntar-se en obra segons les 

especificacions de fabricant i amb els materials d‟ancoratge, tractament de juntes i bandes elàstiques definits 

en el mateix. 

 

Les juntes entre plaques de guix laminat i d‟altres elements han de tractar-se amb pastes i cintes per garantir 

l‟estanqueïtat de la solució. 

 

El material aïllant tèrmic o absorbent acústic posat a la càmera haurà d‟omplir- la en tota la seva 

superfície. 

 

En el cas de trasdossats autoportants aplicats a un element base de fàbrica hauran d‟eliminar-se les 

connexions rígides entre ambdós. 

 

 

1.4.10.5. Elements de separació horitzontals 

 

En  els falsos sostres i  terres  tècnics  s‟hauran  de  segellar  totes  les  juntes perimetrals, especialment les 

trobades amb elements de separació verticals entre unitats d‟ús diferents. 

 

 

1.4.10.5.1. FAÇANES I COBERTES 

 

La fixació entre els cèrcols de la fusteria i el forat ha de deixar-se de tal manera que  es  garanteixi  

l‟estanqueïtat  a  la  permeabilitat  de  l‟aire.  El  mateix  és aplicable als lluernaris. 

 

 

1.4.10.5.2. INSTAL·LACIONS 

 

S‟utilitzaran elements elàstics i sistemes antivibratoris en les subjeccions o punts de contacte amb els 

elements constructius. 
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1.4.10.5.3. ACABATS SUPERFICIALS 

 

Els acabats superficials, especialment les pintures, aplicats sobre els elements constructius dissenyats per 

l‟aïllament acústic no hauran de modificar les propietats absorbents o aïllants d‟aquests. 

 

Quan s‟aïlli per projecció, el material es projectarà en passades successives de 

10 a 15 mil·límetres, permetent la total escumació de cada capa abans d‟aplicar la següent. 

 

 

1.4.10.6. Control 

 

Durant l‟execució dels treballs haurien de comprovar-se, mitjançant inspecció general, els següents apartats: 

 

- Estat previ del suport, el qual haurà d‟estar net, ésser uniforme i mancar de fissures o cossos 

sortints. 

- Homologació oficial AENOR en els productes que el requereixin. 

- Fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una subjecció 

uniforme i sense defectes. 

- Correcta  col·locació  de  les  plaques  solapades  de  gom  a  gom  o  a trencajunta, segons els 

casos. 

- Ventilació de la càmera d‟aire si n‟hi hagués. 

 

 

En compliment de l'Article 4.3 del CTE DB HE-1 també hauran de complir-se les següents condicions 

pel que fa a la recepció: 

 

- EI  subministrament  dels  productes  serà  objecte  de  conveni  entre  el consumidor i el fabricant, 

ajustat a les condicions particulars que figuren en el present projecte. 

- EI   fabricador  garantirà   les   característiques   mínimes   exigibles   als materials, i per a això 

realitzarà els assaigs i controls que asseguren l‟autocontrol de la seva producció. 

- Tots els materials aïllants vindran avalats per Segell o marca de qualitat, pel que podrà realitzar-se 

la seva recepció sense necessitat d‟efectuar comprovacions o assaigs. 

- La Direcció Facultativa de les obres comprovarà que els materials rebuts reuneixen  les 

característiques  exigibles,  així  com  que  l‟execució  de l‟Obra es realitza d‟acord amb les 

especificacions del present projecte en compliment dels articles 4.3 i 5.2 del DB HE-1. 

 

 

1.4.10.7. Amidament  

 

En general, s‟amidarà i valorarà el metres quadrats de superfície executada en vertadera magnitud. En casos 

especials, podrà realitzar-se l‟amidament per unitat d‟actuació. Sempre estaran inclosos els elements 

auxiliars i rematades necessàries per al correcte acabat, com adhesius de fixació, corts, unions i col·locació. 
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1.4.10.8. Manteniment  

 

S‟han de realitzar controls periòdics de conservació i manteniment cada 5 anys o abans si es descobrís 

alguna anomalia, comprovant l‟estat de l‟aïllament i, particularment, si s‟apreciessin discontinuïtats, 

despreniments o danys. 

 

 

1.4.11. Fusteria de taller  

 

La fusteria de taller es realitzarà en conforme a les disposicions del projecte i la Direcció Facultativa. Totes 

les fustes estaran perfectament rectes, raspallades, escatades i ben muntades a plànol i esquadra, ajustant 

perfectament les superfícies vistes. 

 

La fusteria de taller s‟amidarà per metres quadrats de fusteria entre costats exteriors de cèrcols, i del sòl al 

costat superior del cèrcol en cas de portes. Això inclourà l‟amidament de la porta o finestra i dels cèrcols 

corresponents més els tapajuntes i farratges. 

 

 

1.4.11.1. Condicions tècniques 

 

Les fulles haurien de complir les característiques següents segons els assaigs que figuren en l‟annex III de la 

Instrucció de la marca de qualitat per a portes planes de fusta (Ordre 16272del Ministeri d‟indústria). 

- Resistència a l‟acció de la humitat. 

- Comprovació del plànol de la porta. 

- Comportament en l‟exposició de les dues cares a atmosfera d‟humitat diferent. 

- Resistència a la penetració dinàmica. 

- Resistència a la flexió per càrrega concentrada en un angle. 

- Resistència del tester inferior a la immersió. 

- Resistència a l‟arrencada de cargols en els travessers en un ample no menor a 28 mil·límetres. 

- Quan l‟ànima de les fulles resisteixi l‟arrencada  de cargols no necessitarà peces de reforç. Si no, els 

reforços mínims necessaris els determinarà la Direcció Facultativa. 

- En fulles cantellejades la zona inferior serà sense cantellejar i permetrà un ajustament de 20 

mil·límetres. Les fulles sense cantellejar permetran un ajustament de 20 mil·límetres repartit per 

igual la zona inferior i la capçalera 

- En les portes entaulades a l‟exterior, les  seves taules aniran superposades o encadellades de 

manera que no permetin el pas de l‟aigua. 

- Les unions en les fulles entaulades seran per assemblatge i hauran d‟anar  encolades.  Es  

podran  fer  entroncaments  longitudinals  en  les peces quan aquestes compleixin les condicions 

descrites en la NTEFCM. 

- Quan la fusta sigui envernissada estarà exempta d‟impureses o blauejat per fongs. Si ha d‟esser 

pintada, s‟admetrà blauejat en un 15% de la superfície. 
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Els cèrcols de fusta i tapajuntes s‟acolliran als següents punts: 

 

- Els  cèrcols  vindran  de  taller  muntats  amb  les  unions  ajustades, encaixades i amb els 

orificis per al posterior cargolat en obra de les plantilles d‟ancoratge. La separació entre elles serà 

no major de 50 centímetres i dels extrems dels travessers 20 centímetres havent de ser d‟acer 

protegit contra l‟oxidació. 

- Els  cèrcols  arribaran  a  obra  amb  riostres  i  rastrells  per  a  mantenir l‟esquadra, i amb una 

protecció per a la seva conservació durant l‟emmagatzematge i posada en obra. 

- Les dimensions mínimes dels tapajuntes de fusta seran de 10 x 40 mil·límetres. 

 

 

 

1.4.12. Fusteria metàl·lica 

 

Per a la construcció i muntatge d‟elements de fusteria metàl·lica s‟observaran rigorosament les indicacions 

dels plànols del projecte o les indicacions de la Direcció facultativa. 

 

Totes les peces de fusteria metàl·lica haurien de ser muntades, necessàriament, per la casa fabricadora o 

personal autoritzat per la mateixa, essent el subministrador el responsable del perfecte funcionament de totes 

i cadascuna de les peces col·locades en obra. 

 

 

Tots els elements es muntaran en locals tancats i desproveïts d‟humitat. S‟assentaran les peces sobre 

rastrells  de fusta, procurant que quedin ben anivellades. 

L‟amidament es farà per metre quadrat de fusteria, amidant-se entre costats exteriors. En el preu s‟inclouen 

els farratges, remats, etc., però queden exceptuades els vidres, pintura i col·locació de premarcs. 

 

 

1.4.13. Pintura 

 

1.4.13.1. Condicions generals de preparació del suport 

 

La superfície a pintar ha d‟estar seca, desgreixada, sense òxid ni pols; per a això s‟empraran raspalls, 

bufadors de sorra, àcids, etc. Els porus o esquerdes s‟ompliran amb empastos per a deixar les 

superfícies llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernís i un cos de 

farciment per a les fustes. En els panells s‟emprarà guix pastat amb aigua de cola, i sobre els metalls 

s‟utilitzaran empastaments compostos de 60-70% de pigment, ocre, òxid de ferro, litopó, etc. i cossos 

de farciment (creta, caolí, guix, etc.), 30-40% de vernís copal o àmbar i oli de fustes. 

 

Abans de la seva execució s‟efectuaran les següents comprovacions: 

 

- Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui major de 28 ºC ni menor de 6 ºC. 

- El sol no incidirà directament sobre el plànol d‟aplicació. 
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- La superfície d‟aplicació estarà anivellada i llisa. 

- En temps plujós se suspendrà l‟aplicació quan el parament no estigui protegit 

- Al finalitzar la jornada de treball es protegiran els envasos i es netejaran els utensilis. 

 

 

1.4.13.2. Aplicació de la pintura 

 

 

Les pintures es podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, (polvoritzant amb aire 

comprimit) o amb rodet. 

 

Les brotxes i pinzells seran de pèl de diversos animals, essent els més corrents el porc o senglar, teixó i 

esquirol. Podran ser rodons o plans, classificant-se per nombres o pels grams de pèl que contenen. Els 

aerògrafs o pistoles consten d‟un recipient que conté la pintura amb aire a pressió (1-6 atmosferes), 

el compressor i el pulveritzador, amb orifici que varia des de 0,2 mil·límetres fins a 

7 mil·límetres, formant-se un con de 2 centímetres al metre de diàmetre. 

 

Depenent del tipus de suport es realitzaran una sèrie de treballs previs amb l‟objectiu d‟aconseguir  un  

acabat  de  gran  qualitat.  En  funció  del  suport  es tindran diferents sistemes: 

 

Guixos i ciments així com els seus derivats: Es realitzarà un escatat de les petites adherències i 

imperfeccions. A continuació s‟aplicarà una mà de fons impregnant els porus de la superfície del suport. 

Posteriorment es realitzarà un plastificat de faltes, repassant les mateixes amb una mà de fons. S‟aplicarà 

seguidament l‟acabat final amb un rendiment no menor de l‟especificat pel fabricant. 

 

Fusta: Es procedirà a una neteja general del suport seguida d‟un escatat fi de la fusta. A continuació es 

donarà una mà de fons amb vernís diluït, aplicat de manera que quedin impregnats els porus. Passat el 

temps d‟assecat de la mà de fons es realitzarà un escatat fi del suport, aplicant-se a continuació el vernís 

amb un temps d‟assecat entre ambdues mans i un rendiment no menor dels especificats pel fabricant. 

 

Metalls: Es realitzarà un gratat d‟òxids mitjançant  raspall, seguit immediatament d‟una neteja manual 

acurada de la superfície. A continuació s‟aplicarà una mà de imprimació anticorrosiva, amb un rendiment 

no inferior a l‟especificat pel fabricant. Passat el temps d‟assecat s‟aplicaran dues mans d‟acabat d‟esmalt, 

amb un rendiment no menor a l‟especificat pel fabricant. 

 

 

1.4.13.3. Amidament i abonament 

 

La pintura s‟amidarà i abonarà, en general, per metre quadrat de superfície pintada, efectuant-se 

l‟amidament en la següent forma: 

 

Pintura sobre façanes, envans i sostres: S‟amidarà descomptant els buits. Les motllures s‟amidaran per 

superfície desenvolupada. 
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Pintura sobre fusteria: S‟amidarà per les dues cares, incloent-se els tapajuntes. 

 

Pintura sobre finestrals metàl·lics: S‟amidarà a una cara. 

 

 

1.4.14. Fontaneria 

 

Tota canonada s‟instal·larà d‟una forma que presenti un aspecte net i ordenat. La canonada es col·locarà en 

el seu lloc sense necessitat de forçar-la ni flexar- la, i anirà instal·lada de manera que es contregui i dilati 

lliurement sense deteriorar-se. 

 

Si la canonada és de ciment centrifugat es realitzarà el muntatge enterrat, rematant els punts d‟unió amb 

ciment. Tots els canvis de secció, adreça i escomesa, s‟efectuaran per mitjà d‟arquetes de registre. 

 

En la citada xarxa se situaran pous de registre amb potes per a facilitar l‟accés. El pendent mínim serà de 

l‟1% en aigües pluvials, i superior al 1,5% en aigües brutes. 

 

L‟amidament  es  farà  per  metre  lineal  de  canonada  realment  executada, incloent-se en ella el jaç de 

formigó i els elements d‟unió. Les arquetes s‟amidaran a part per unitats. 

 

 

1.4.15. Instal·lació elèctrica 

 

L‟execució de les instal·lacions s‟ajustarà a l‟especificat en els reglaments vigents i a les disposicions 

complementàries que puguin haver dictat la Delegació d‟Indústria en l‟àmbit de la seva competència. Així 

mateix, en l‟àmbit de les instal·lacions que sigui necessari, se seguiran les normes de la Companyia 

Subministradora d‟Energia. Al no quedar la instal·lació elèctrica dins l‟abast del present projecte, 

aquesta s‟haurà d‟atendre a les disposicions del pertinent projecte d‟instal·lacions requerit per a l‟execució 

del conjunt de l‟edifici. 

 

 

1.4.16. Instal·lacions de protecció contra incendis  

 

Les instal·lacions dels sectors de l‟edifici que s‟acullen al DB-SI han de complir amb l‟establert a 

l‟Exigència SI 4 del DB SI.  
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III. PRESSUPOST 
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1. Resum per capítols 
 

1.1. Moviment de terres 

 

 

1.2. Fonaments 

 

 

1.3. Estructura  

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Neteja  i condicionament  de  la  superfície  del terreny, extreure deixalles i vegetació 

existent. 
m2 3500 0,9 3.150 

Compactat   de la superfície amb rodet vibrant llis, fins arribar 95 % Proctor Modificat 

(P.M.). 
m2 3500 2,6 9.100 

Col·locació de paviment drenant amb un gruix de 20 centímetres. m2 3500 12,05 42.175 

TOTAL € 54425 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Formigó HA-25 pr a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat m3 326,99 71,64 23.425,60 

Acer B 400 Kg 20120 0,81 16.297,2 

TOTAL € 39722,8 

 

Descripció 
Ut Amidament Preu Import 

     

IPE-180, Perfil simple Kg 3265,04 3,27 10.676,68 

IPE-300, Perfil simple Kg 10566,69 3,27 34.553,08 

IPE-270, Perfil simple Kg 8503,43 3,27 27.806,22 

IPE-500, Perfil simple Kg 2367,56 3,27 7.741,92 

IPE-200, Perfil simple Kg 1326,69 3,27 4.338,28 

IPE-140, Perfil simple Kg 1880,82 3,27 6.150,28 

IPE-120, Simple con cartelas Kg 3263,47 3,43 11.193,70 

IPE-450, Simple con cartelas Kg 19523,41 3,43 66.965,30 

IPE-80, Simple con cartelas Kg 171,79 3,43 589,24 

IPE-120, Perfil simple Kg 257,49 3,27 841,99 

IPE-160, Perfil simple Kg 163,83 3,27 535,72 

IPE-80, Perfil simple Kg 774,86 3,27 2.533,79 

TOTAL 173.926,20 
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HEB-180, Perfil simple Kg 12917,65 3,58 46.245,19 

HEB-100, Perfil simple Kg 244,92 3,58 876,81 

HEB-140, Perfil simple Kg 6075,9 3,58 21.751,72 

HEB-300, Perfil simple Kg 7561,01 3,58 27.068,42 

TOTAL 95.942,14 

 

#120x5, Perfil simple Kg 1213,65 2,52 3.058,40 

#160x5, Perfil simple Kg 8267,17 2,52 20.833,27 

#90x3, Perfil simple Kg 7659,43 2,52 19.301,76 

#70x2, Perfil simple Kg 353,6 2,52 891,07 

#160x8, Perfil simple Kg 8011,71 2,52 20.189,51 

#170x6, Perfil simple Kg 10470,84 2,52 26.386,52 

#120x4, Perfil simple Kg 7794,53 2,52 19.642,22 

#70x3, Perfil simple Kg 14,2 2,52 35,78 

#80x3, Perfil simple Kg 16,41 2,52 41,35 

TOTAL 
   

110.379,88 

 

Corretges façana - CF-250x3.0 Kg 6.185,40 2,51 15.525,35 

  

Corretges coberta - CF-275x4.0 Kg 22.764,38 2,51 57.138,59 

  

Plaques ancoratge Ut 18 59,92 1078,56 

  

Forjat col·laborant Kg 1583 71,03 112440,49 

  

Panell sandvitx façana Kg 2422 53,08 128559,76 

  

Panell sandvitx coberta Kg 3000 61,23 183690 

  

TOTAL € 380.248,22 
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1.4. Tancaments interiors 

 

 

1.5. Paviments 

 

 

 

1.6. Fusteria metàl·lica, alumini, fusta 

 

 

 

 

 

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

 

Inclou subministrament, transport i col·locació, morter M-40 i enguixats depèn del cas. 
m2 

   

Totxo  1281,5 23,2 29730,8 

TOTAL € 
 

29730,8 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Paviment de formigó m2 4500 5,99 26955 

Paviment pista de joc (parquet, classe 2) m2 1628 96 156288 

Paviment vestuaris, infermeria i serveis m2 957,6 38,3 36676,08 

Paviment resta instal·lació  m2 1914,44 33,5 64133,74 

TOTAL € 284.052,82 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Inclou subministrament, transport i col·locació.  
    

Portes d‟emergència amb barra antipànic Ut 28 226,34 6337,52 

Portes d‟accés. Ut 5 188,5 942,5 

Finestres Ut 18 
 

0 

Portes accés magatzems Ut 4 200 800 

Portes de distribució interiors Ut 45 113,16 5092,2 

Porta basculant per a camions  Ut 1 2955 2955 

TOTAL € 16.127,22 
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1.7. Zones aigua 

 

 

1.8. Zones aigua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Subministrament i col·locació de rajola blanca 20 · 20 centímetres. Fixada amb ciment cola. 
    

Vestuaris col·lectiu (2) m2 1344 28,25 37968 

Vestuari grups (4) m2 240 28,25 6780 

Vestuari àrbitres (3) m2 53,7 28,25 1517,025 

Vestuari mobilitat reduïda (3) m2 38,7 28,25 1093,275 

Vestuari monitors (3) m2 38,7 28,25 1093,275 

Infermeria m2 23,5 28,25 663,875 

Serveis m2 182,30 28,25 5149,975 

Cuina m2 66,5 36,7 2440,55 

TOTAL € 56705,975 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Subministrament i col·locació grades formigó. m2 
 

55000 55000 

Baranes m2 225,45 37,8 8522,01 

TOTAL € 63522,01 
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1.9. Instal·lació electricitat 

 

1.9.1. Quadre general baixa tensió 

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Quadre de distribució principal, format per armari/s metàl·lic/s 

combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de 

perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques 

suports i tapes, albergant en el seu interior, els mecanismes de 

comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent . Acabat amb 

pintura epoxy-poliester. IP 30/IK.07 . Amb tots el seus elements i 

accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat. Referència: 

Q.G.B.T. . Marca/model: MERLIN GERIN / PRISMA PLUS-P o 

equivalent . Total sortides: S/esquema . Potencia total: 67 kW 
ut 1,00 3.280,00 3280,00 

TOTAL QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ 3280,00 

 

 

1.9.2. Línies quadres secundaris 

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Safata de reixa de varilles d'acer electrosoldades de 5 mm de diàmetre, 

galvanitzada per immersió en calent (70 micres), dimensions 200x62 mm, 

amb part proporcional d'unions, accessoris i suports. Completament 

instal·lada. m     60,00 14,00 840,00 

Safata de reixa de varilles d'acer electrosoldades de 5 mm de diàmetre, 

galvanitzada per immersió en calent (70 micres), dimensions 400x62 mm, 

amb part proporcional d'unions, accessoris i suports. Completament 

instal·lada. m     280,00 23,00 6440,00 

Conductor de coure de 1x1,5 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV 

(UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE 

20432-3), amb baixa  emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE 21147) i 

baixa opacitat de fums (UNE 21172-1), amb part proporcional de 

terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL 

CABLE / EXZHELLENT-XXI o equivalent . 
m     151,50 0,80 121,20 

Conductor de coure de 1x2,5 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV 

(UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE 

20432-3), amb baixa  emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE 21147) i 

baixa opacitat de fums (UNE 21172-1), amb part proporcional de 

terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL 

CABLE / EXZHELLENT-XXI o equivalent . 
m     114,00 1,00 114,00 

Conductor de coure de 1x4,0 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV 

(UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE 

20432-3), amb baixa  emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE 21147) i 

baixa opacitat de fums (UNE 21172-1), amb part proporcional de 

terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL 

CABLE / EXZHELLENT-XXI o equivalent . 
m     264,00 1,20 316,80 

Conductor de coure de 1x6,0 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV 

(UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE 

20432-3), amb baixa  emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE 21147) i 

baixa opacitat de fums (UNE 21172-1), amb part proporcional de 

terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL 

CABLE / EXZHELLENT-XXI o equivalent . 
m     1.123,50 1,40 1572,90 
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Conductor de coure de 1x10,0 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV 

(UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de l'incendi (UNE 

20432-3), amb baixa  emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE 21147) i 

baixa opacitat de fums (UNE 21172-1), amb part proporcional de 

terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL 

CABLE / EXZHELLENT-XXI o equivalent . 
m     309,00 2,00 618,00 

TOTAL LINIES A QUADRES SECUNDARI 10022,90 

 

 

1.9.3. Línies quadres secundaris 

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Quadre de distribució secundari, format per armari combinable amb 

plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta 

frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, albergant 

en el seu interior els mecanismes de comandament protecció grafiats en 

l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP .43/IK.07 

. Amb tots els seus elements i accessoris pel seu connexionat. 

Completament instal·lat. Referència: QS-PB . Marca/model: MERLIN-

GERIN / PRISMA PLUS-G o equivalent . Total sortides: segons 

esquema.  
ut    13,00 530,00 6890,00 

Total QUADRES SECUNDARIS 6890,00 

 

 

1.9.4. Quadres secundaris 

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Quadre de distribució secundari, format per armari combinable amb 

plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta 

frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, albergant 

en el seu interior els mecanismes de comandament protecció grafiats en 

l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP .43/IK.07 

. Amb tots els seus elements i accessoris pel seu connexionat. 

Completament instal·lat. Referència: QS-PB . Marca/model: MERLIN-

GERIN / PRISMA PLUS-G o equivalent . Total sortides: segons 

esquema.  
ut    13,00 530,00 6890,00 

Total QUADRES SECUNDARIS 6890,00 
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1.9.5. Instal·lació interior 

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Punt de llum (simple, commutat, de creuament, des de quadre directe o 

amb polsador) incloent cables i canalització a lluminaria i mecanisme 

d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de 

zona.Característiques: Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de 

coure  07Z1-K , tub PVC flexible / rígid classe M1 (UNE 23-727-90), 

protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21.Caixes aïllants 

IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.Línia des de 

quadre: cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de reixa de varilles d'acer 

zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , 

accessoris i suports.Configuració del cable i secció dels conductors segons 

esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat 
ut    359,00 33,00 11847,00 

Punt de llum enllumenat d'emergència,  incloent cables i canalització a 

lluminaria i part proporcional de linia des de quadre de zona i de linia de 

control des de telecomandament.Característiques:Derivació a punt de 

llum: Cable de coure  07Z1-K , tub PVC flexible / rígid classe M1 (UNE 

23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-

21.Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / 

roscades.Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de 

varilles d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nu de 16 

mm2 , accessoris i suports.Configuració del cable i secció dels conductors 

segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. 

ut    91,00 53,00 4823,00 

Alimentació a presa de corrent simple/múltiple incloent cables i 

canalització a mecanisme i part proporcional de linia des de quadre de 

zona.Característiques:Derivació a  mecanisme: Cable de coure  07Z1-K, 

tub PVC flexible / rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial 

fixa i dimensionat segons ITC-BT-21.Caixes aïllants IP.55 amb tapa 

cargolada i entrades elàstiques / roscades.Linia des de quadre: Cable de 

coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varilles d'acer zincat bicromatat, amb 

conductor de terra de coure nu de 16 mm², accessoris i 

suports.Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema 

unifilar del projecte. Completament instal·lat ut    143,00 41,00 5863,00 

Alimentació a central de detecció d'incendis incloent cables i canalització 

a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona. 

Característiques:Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub PVC 

flexible / rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fijxa i 

dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada 

i entrades elàstiques / roscades.Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-

K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de 

terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.Configuració del 

cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. 

Completament instal·lat 
ut    1,00 42,00 42,00 

Sistema de xarxa equipotencial en banys i lavabos  mitjançant el 

connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques d'aixetes, desguassos, 

reixes, etc., amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament de PVC de 

750 V, inclús tub flexible per a les connexions, caixes de pas, etc. 

Completament instal·lat. 
ut    4,00 130,00 520,00 

Total INSTAL·LACIO INTERIOR 23095,00 
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1.9.6. Mecanismes 

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Interruptor 10 A 250 V, de superficie amb tecla, marc embellidor i caixa. 

Completament instal·lat. Marca/model: EUNEA /UNICA PLUS o 

qualitat equivalent ut    31,00 15,00 465,00 

Commutador 10 A 250 V, de superficie amb tecla, marc embellidor i 

caixa. Completament instal·lat. Marca/model: EUNEA/UNICA PLUS o 

equivalent ut    6,00 16,00 96,00 

Presa de corrent doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko, de 

superficie amb marc embellidor i caixa. Completament instal·lada. 

Marca/model: EUNEA / UNICA PLUS o equivalent ut    122,00 22,50 2745,00 

Presa de corrent estanca 2P+T lateral 10/16 A, 250 V tipus shucko. 

Completament instal·lada. Marca/model: EUNEA / UNICA PLUS o 

equivalent ut    21,00 39,00 819,00 

Total MECANISMES 4125,00 

 

 

1.9.7. Llumeneres  

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Projector de superficie, amb cos en xapa d'acer i difusor superficial, 

inclòs accessoris i equip/s electrònic/s de 50Hz i làmpada de 150W.  

Completament instal·lada. Marca/model: IEP PR15 o qualitat equivalent. 
ut    13,00 145,00 1885,00 

Projector amb cos de xapa d'acer zincat i pintat, difusor circul.lar de 

vidre templat, inclòs accessoris, conjunt de suportació i equip/s 

electrònic/s i làmpada Vmh de 400W. Completament instal·lada. 

Marca/model: IEP gama IN20 o qualitat equivalent , Reactància: 

PHILIPS / HF-P o equivalent 
ut    32,00 415,00 7360,00 

Lámpara esfèrica de 450mm de diàmetre amb difusor 

depolicarbonat,equipada amb tubs i equips de fluorescència de 3x26W, 

suspesa amb suport, tija, pletina, embellidor. Completament instal·lada. 

Marca/model: JUPOL-1045 de JUME o qualitat equivalent , Reactància: 

PHILIPS /HF-P o equivalent 
ut    23,00 230,00 1058,00 

Lluminària estanque construïda en carcasa de policarbonat, difusor de 

metacrilat i reflector de xapa d'acer esmaltat amb equip i làmpada 

fluorescent, inclòs accessoris i equip/s electrònic/s d'alta freqüència i 

tubs de 2x36 W. Completament instal·lada. Marca/model: Pantalla: 

PHILIPS TCW 215 o qualitat equivalent , Reactància: PHILIPS / HF-P o 

equivalent ut    28,00 46,00 1288,00 

Lluminària construïda en carcasa de policarbonat, difusor de metacrilat i 

reflector de xapa d'acer esmaltat amb equip i làmpada fluorescent, inclòs 

accessoris i equip/s electrònic/s d'alta freqüència i tubs de 2x36 W. 

Completament instal·lada. Marca/model: Pantalla: PHILIPS TCS 097 o 

qualitat equivalent , Reactància: PHILIPS / HF-P o equivalent ut    192,00 90,00 17280,00 

Lluminària construïda en carcasa de policarbonat, difusor de metacrilat i 

reflector de xapa d'acer esmaltat amb equip i làmpada fluorescent, inclòs 

accessoris i equip/s electrònic/s d'alta freqüència i tubs de 2x18 W. 

Completament instal·lada. Marca/model: Pantalla: PHILIPS TCS 097 o 

qualitat equivalent , Reactància: PHILIPS / HF-P o equivalent ut    30,00 71,00 2130,00 

Llumenera tipus downlight encastable amb reflector i cercol embellidor, 

inclús accessoris i equip electrònic i llum TC-D de 1x12W. 

Completament instal·lada. Marca/Model: PHILIPS QBS WH o qualitat 

equivalent. ut    41,00 25,00 1025,00 
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Aparell autònom estanc tipus protecció IP.66 / IK.08 per il·luminació 

d'emergència i senyalització,  fluorescent, 230 V, 10 W, 315 lm, 

autonomia mínim 1 h, amb difusor i rètol adhesiu de senyalització i 

dispositiu de desconnexió i reactivació mitjançant telecomandament. 

Completament instal·lat. Marca/model: DAISALUX / NOVA N6S + 

KES NOVA o equivalent 
ut    91,00 116,00 10556,00 

TOTAL LLUMENERES 42582,00 

 

 

1.10. Instal·lació contra incendis 

 

1.10.1. Xarxa BIE´S 

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Boca d'incendis equipada (BIE) diàmetre 25 mm (s/UNE-EN 671-1-

1995) muntada i connectada, composta per: armari metàl·lic per muntar 

adossat ,amb porta cega inoxidable, frontisses, tancament i tirador, de 

dimensions 750x600x260 mm, 20 m de mànega semirígida de diàmetre 

25 mm (UNE 23.091 3A) amb cos de cautxú sintètic i interior de fibres 

multifilament de poliester i trama monofilament de material sintètic 

semirígid (pressió de ruptura 80 bar), devanadera de xapa per a muntar 

en armari amb suport pivotant, llança d'aigua multiefecte amb cos de 

policarbonat, vàlvula de pas amb enllaç de DN 25 homologada, 

manòmetre de glicerina graduat de 0 a 16 bar amb llira i clau de pas i 

accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: RIBO / 

CHESTERFIRE-25 o equivalent 
ut    11,00 470,00 5170,00 

Total XARXA BIE'S 5170,00 

 

 

1.10.2. Extintors portàtils 

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Extintor portàtil manual homologat segons UNE 23.110 de pols seca 

ABC d'eficàcia 21A-113B i 6 kg de capacitat, amb pressió adossada a 

l'exterior, dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent extintor i broquet 

amb mànega direccional, incloent suports. Completament instal·lat. 

Marca/model: PARSI o equivalent. 
ut    39,00 103,00 4017,00 

Extintor portàtil manual homologat segons UNE 23.110 d'anhídrid 

carbònic, d'eficàcia 55B i 5 kg de capacitat amb dispositiu d'interrupció 

de sortida de l'agent extintor i mànega amb broquet difusor, incloent 

suports. Completament instal·lat. Marca/model: PARSI o equivalent. 
ut    6,00 150,00 900,00 

Total EXTINTORS PORTÀTIL 4917,00 
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1.10.3. Detecció indendis 

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Detector òptic de fums analògic, format per elements sensibles i càmera 

de medició, amb possibilitat d'acoblar-li indicador d'acció remot, per a  

muntatge en sòcol de detecció en superfície o fals sostre . Completament 

instal·lat.  Marca/model: NOTIFIER / SDX751EM o equivalent 

ut    65,00 76,00 4940,00 

Polsador manual d'alarma amb identificació individual, per a muntatge 

adossat o encastat, amb coberta de protecció, caixa i embellidor, amb 

pilot senyalitzador. Completament instal·lat. Marca/model: NOTIFIER / 

M5090KACS o equivalent 
ut    48,00 79,00 3792,00 

Sirena electrònica d'alarma per a interiors, plàstic , de dos tons, incloent 

embellidor i caixa de protecció. Completament instal·lada. Marca/model: 

NOTIFIER /NS3-R o equivalent 
ut    29,00 32,00 928,00 

Punt de connexionat de detectors , des de les unitats de control de línies 

incloent part proporcional de tub de PVC en execució vista o en fals 

sostre, i tub coarrugat flexible de PVC per instal·lacions encastades, 

cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. 

Completament instal·lat. 
ut    65,00 47,00 3055,00 

Punt de connexionat de polsadors , des de les unitats de control de línies 

incloent part proporcional de tub de PVC en execució vista o en fals 

sostre, i tub coarrugat flexible de PVC per instal·lacions encastades, 

cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. 

Completament instal·lat. 
ut    48,00 48,00 2304,00 

Punt de connexionat de sirenes , des de les unitats de control de línies 

incloent part proporcional de tub de PVC en execució vista o en fals 

sostre, i tub coarrugat flexible de PVC per instal·lacions encastades, 

cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. 

Completament instal·lat. 
ut    29,00 46,00 1334,00 

Central d'incendis analògica de 1 llaços i un total de 198 punts 

d'identificació individual, formada per: unitat de control, pantalla LCD i 

teclat, xassis de fixació a interconnexió de circuits, cablejat, targetes de 

llaç o linies de detecció necessaries, targeta de comunicació RS232 per a 

impressora, terminal PC i programa, gràfics, software de configuració 

per a càrrega i descàrrega de programació, font d'alimentació i bateria 

d'emergència, muntat en cabina metàl·lica amb els accessoris i elements 

necessaris per al seu muntatge i funcionament. Completament instal·lada. 

Marca/model: NOTIFIER / ID-50 o equivalent . 
ut    1,00 1.450,00 1450,00 

Alimentació a central detecció incloent cable i canalització a receptor i 

part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Cable 

de coure 07Z1-K, tub PVC flexible/rigid classe M1 (UNE 23-727-90), 

protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes 

aïllants IP.55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques / roscades. 

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar 

del projecte. Completament instal·lat. 
ut    1,00 75,00 75,00 

Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de detecció 

d'incendis compost per 114 punts incloent software standard, 

programació específica, proves i demostracions per al seu perfecte 

funcionament. Completament instal·lat. Marca/model: NOTIFIER o 

equivalent 
ut    1,00 875,00 875,00 

TOTAL DETECCIO INCENDIS 18753,00 
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1.11. Instal·lació Ventilació 

 

1.11.1. Distribució d’aire 

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Conducte helicoidal circular de 125 mm de diàmetre i 0,5mm de gruix, 

construït en planxa d'acer galvanitzat, amb p.p. de juntes, suports i 

accessoris i gruixos segons la norma UNE 100-102-88 i amb p.p. 

d'obertures de servei segons ITE 02.9.3 i UNE 100030. Completament 

instal·lat. 
ml 18,00 38,00 684,00 

Conducte helicoidal circular de 150 mm de diàmetre i 0,5mm de gruix, 

construït en planxa d'acer galvanitzat, amb p.p. de juntes, suports i 

accessoris i gruixos segons la norma UNE 100-102-88 i amb p.p. 

d'obertures de servei segons ITE 02.9.3 i UNE 100030. Completament 

instal·lat. 
ml 3,00 44,00 132,00 

Conducte helicoidal circular de 180 mm de diàmetre i 0,5mm de gruix, 

construït en planxa d'acer galvanitzat, amb p.p. de juntes, suports i 

accessoris i gruixos segons la norma UNE 100-102-88 i amb p.p. 

d'obertures de servei segons ITE 02.9.3 i UNE 100030. Completament 

instal·lat. 
ml 25,00 19,24 481,00 

Conducte helicoidal circular de 200 mm de diàmetre i 0,5mm de gruix, 

construït en planxa d'acer galvanitzat, amb p.p. de juntes, suports i 

accessoris i gruixos segons la norma UNE 100-102-88 i amb p.p. 

d'obertures de servei segons ITE 02.9.3 i UNE 100030. Completament 

instal·lat. 
ml 8,00 54,00 432,00 

Conducte helicoidal circular de 224 mm de diàmetre i 0,5mm de gruix, 

construït en planxa d'acer galvanitzat, amb p.p. de juntes, suports i 

accessoris i gruixos segons la norma UNE 100-102-88 i amb p.p. 

d'obertures de servei segons ITE 02.9.3 i UNE 100030. Completament 

instal·lat. ml 37,00 59,00 2183,00 

Conducte helicoidal circular de 250 mm de diàmetre i 0,5mm de gruix, 

construït en planxa d'acer galvanitzat, amb p.p. de juntes, suports i 

accessoris i gruixos segons la norma UNE 100-102-88 i amb p.p. 

d'obertures de servei segons ITE 02.9.3 i UNE 100030. Completament 

instal·lat. ml 35,00 65,00 2275,00 

Conducte helicoidal circular de 300 mm de diàmetre i 0,5mm de gruix, 

construït en planxa d'acer galvanitzat, amb p.p. de juntes, suports i 

accessoris i gruixos segons la norma UNE 100-102-88 i amb p.p. 

d'obertures de servei segons ITE 02.9.3 i UNE 100030. Completament 

instal·lat. 
ml 42,00 85,00 3570,00 

Conducte helicoidal circular de 350 mm de diàmetre i 0,5mm de gruix, 

construït en planxa d'acer galvanitzat, amb p.p. de juntes, suports i 

accessoris i gruixos segons la norma UNE 100-102-88 i amb p.p. 

d'obertures de servei segons ITE 02.9.3 i UNE 100030. Completament 

instal·lat. ml 4,00 103,00 412,00 

Difusor circular impulsió, construït en alumini i de 300 mm de boca de 

connexió, amb plenum de connexió i amb regulació de cabal, acabat 

lacat , per a volum constant, amb tots els seus elements de fixació.  

Completament instal·lat. ut    4,00 78,00 312,00 

Reixa de impulsió , construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb 

lamel·les horitzontals ajustables individualment, rectificador d'aire, 

regulació de cabal i premarc, acabat anoditzat , amb tots els seus 

elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model: RI.02 

TROX AT-AG o equivalent. 
ut    15,00 22,00 330,00 
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Reixa de extracció , construïda en alumini, de 700 x 100 mm, amb 

lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en sostre , amb sortida d'aire a 

0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. 

Completament instal·lada.  ut    32,00 20,00 640,00 

Comporta tallafocs RF-120, amb premarc de la marca/model: CC.01 

TROX FKA-3/BLB24 T-ST+WA1/B o equivalent. , completament 

instal·lada. 
ut    3,00 330,00 990,00 

TOTAL DISTRIBUCIÓ D' AIRE 12441,00 

 

 

 

1.11.2. Unitats extracció i impulsió 

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Ventilador axial amb pales d'alumini, 230V monofàsic amb tots els seus 

elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: HRB/4-

350 ROTOREX (Sole&Palau) . 
ut    2,00 86,00 172,00 

Ventilador axial amb pales d'alumini, 230V monofàsic amb tots els seus 

elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: HRT/4-

300 ROTOREX (Sole&Palau) . 
ut    1,00 300,00 300,00 

Ventilador axial amb pales d'alumini, 230V monofàsic amb tots els seus 

elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: HRB/2-

200 ROTOREX (Sole&Palau) . ut    1,00 225,00 225,00 

Ventilador axial amb pales d'alumini, 230V monofàsic amb tots els seus 

elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: HRT/4-

250 ROTOREX (Sole&Palau) . 
ut    1,00 275,00 275,00 

Ventilador axial amb pales d'alumini, 230V monofàsic amb tots els seus 

elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: HRB/4-

315 ROTOREX (Sole&Palau) . ut    1,00 325,00 325,00 

Ventilador axial amb pales d'alumini, 230V monofàsic amb tots els seus 

elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: HRB/4-

400 ROTOREX (Sole&Palau) . 
ut    1,00 365,00 365,00 

Ventilador axial amb pales d'alumini, 230V monofàsic amb tots els seus 

elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: HCFT/6 

(Sole&Palau) . 
ut    10,00 485,00 4850,00 

TOTAL UNITATS EXTRACCIÓ I IMPULSIÓ 6512,00 
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1.12. Instal·lació Aigua 

 

1.12.1. Escomesa  

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Pericó per a registre de elements d'escomesa de 500x500 mm de 

superficie i 500 mm de profunditat construït en obra de fàbrica de maó, 

amb lliscat interior fi amb cantells roms i desguàs a drenatge en la base, 

tapa superior amb marc angular d'acer estriat ut    1,00 170,00 170,00 

Armari per a registre comptadors, construït en en obra , de dimensions 

mínimes exteriors de 800x800x300 mm, equipat amb portes, pany, fixació 

i suport. Inclús construcció de fornícula amb les feines d'obra civil 

necessaris. Completament instal·lat. ut    1,00 280,00 280,00 

Vàlvula de comporta de cargol estacionari, per a muntatge entre brides, de 

40 mm de diàmetre, PN-16 , amb joc d'accessoris. Completament 

instal·lada. Marca/model: BYAR o equivalente 
ut    1,00 80,00 80,00 

Pericó de registre per a escomesa comptadors de dimensions mitges 

40x40x60 cm (variables) construït en obra de fàbrica de maó amb lliscat 

interior fi i cantells roms i desguàs a drenatje en la base, tapa superior amb 

marc angular i tapa de fundició normalitzada. Inclou treballs auxiliars, mà 

d'obra i material necessari. Completament instal·lada. ut    1,00 153,00 153,00 

Comptador d'aigua freda , tipus turbina de raig múltiple, amb emissor 

d'impulsos, homologat segons normativa vigent, amb un calibre de 40 

mm, per a una pressió màxima de servei de 16 bar. Completament 

instal·lat. Marca/model: IBERCONTA o equivalent. ut    1,00 340,00 340,00 

Filtre amb brides per a aigua, de 50 mm de diàmetre, PN-16 , amb cos de 

fundició gris i filtre d'acer inoxidable. Completament instal·lat. 

Marca/model: JC o equivalent. 
ut    1,00 102,00 102,00 

Vàlvula de retenció de disc, per a instal·lacions de escomesa , amb 

muntatge entre brides, de 50 mm de diàmetre, PN-16 , amb joc 

d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: GESTRA o 

equivalent ut    1,00 148,00 148,00 

Aixeta de buidat de llautó, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, 

PN-16 , amb comandament d'accionament manual per palanca i joc 

d'accessoris. Completament instal·lada. 
ut    1,00 7,00 7,00 

Canonada de polietilè alta densitat  (PE100), segons UNE 53.966 - EN 

12.201, per a una pressió de treball de 16 bar, de 50 mm de diàmetre, amb 

p.p. d'accessoris i elements de subjecció. Completament instal·lada. 
m     15,00 14,00 210,00 

Conjunt de tren de reducció intercalat en canonada de 50 mm de diàmetre 

amb vàlvules de bola en by-pass, vàlvula reductora per a una pressió de  a 

400 kPa i un cabal màxim de 2 l/s, amb vàlvula de seguretat i manòmetres 

amb aixeta de buidat i lira. Completament instal·lat. Marca/model: 

ut    1,00 785,00 785,00 

Total ESCOMESA 2275,00 
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1.12.2. Distribució general 

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1/2", segons 

DIN 2440 St-35 roscat, col.locat superficialment amb p.p. d'unions 

roscades i accessoris, brides i elements de subjecció. Completament 

instal·lada. 
m     112,00 9,70 1086,40 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3/4", segons 

DIN 2440 St-35 roscat, col.locat superficialment amb p.p. d'unions 

roscades i accessoris, brides i elements de subjecció. Completament 

instal·lada. m     122,00 11,00 1342,00 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1", segons 

DIN 2440 St-35 roscat, col.locat superficialment amb p.p. d'unions 

roscades i accessoris, brides i elements de subjecció. Completament 

instal·lada. m     62,00 12,00 744,00 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1 1/4", 

segons DIN 2440 St-35 roscat, col.locat superficialment amb p.p. 

d'unions roscades i accessoris, brides i elements de subjecció. 

Completament instal·lada. m     67,00 15,50 1038,50 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1 1/2", 

segons DIN 2440 St-35 roscat, col.locat superficialment amb p.p. 

d'unions roscades i accessoris, brides i elements de subjecció. 

Completament instal·lada. m     26,00 19,00 494,00 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons 

DIN 2440 St-35 roscat, col.locat superficialment amb p.p. d'unions 

roscades i accessoris, brides i elements de subjecció. Completament 

instal·lada. m     56,00 26,00 1456,00 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3", segons 

DIN 2440 St-35 roscat, col.locat superficialment amb p.p. d'unions 

roscades i accessoris, brides i elements de subjecció. Completament 

instal·lada. m     75,00 38,00 2850,00 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3 1/2", 

segons DIN 2440 St-35 roscat, col.locat superficialment amb p.p. 

d'unions roscades i accessoris, brides i elements de subjecció. 

Completament instal·lada. m     44,00 44,00 1936,00 

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 4", segons 

DIN 2440 St-35 roscat, col.locat superficialment amb p.p. d'unions 

roscades i accessoris, brides i elements de subjecció. Completament 

instal·lada. m     10,00 56,00 560,00 

Aïllament per a canonades de 1/2"mm de diàmetre exterior a base de 

camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 

0,04 W/ (m.K) y de 10 mm de gruix, o gruix equivalent, amb barrera de 

vapor, incloent p.p. d'accesoris i vàlvules. Completament instal·lat i 

senyalitzat segons normes DIN. Marca/model: ARMAFLEX AF o 

equivalent. m     112,00 7,00 784,00 

Aïllament per a canonades de 3/4" de diàmetre exterior a base de camisa 

aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 

W/ (m.K) y de 10 mm de gruix, o gruix equivalent, amb barrera de 

vapor, incloent p.p. d'accesoris i vàlvules. Completament instal·lat i 

senyalitzat segons normes DIN. Marca/model: ARMAFLEX AF o 

equivalent. 
m     122,00 7,20 878,40 

Aïllament per a canonades de 1" mm de diàmetre exterior a base de 

camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 

0,04 W/ (m.K) y de 10 mm de gruix, o gruix equivalent, amb barrera de 

vapor, incloent p.p. d'accesoris i vàlvules. Completament instal·lat i 

senyalitzat segons normes DIN. Marca/model: ARMAFLEX AF o 

equivalent. 
m     62,00 7,50 465,00 
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Aïllament per a canonades de 1 1/4"mm de diàmetre exterior a base de 

camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 

0,04 W/ (m.K) y de 10 mm de gruix, o gruix equivalent, amb barrera de 

vapor, incloent p.p. d'accesoris i vàlvules. Completament instal·lat i 

senyalitzat segons normes DIN. Marca/model: ARMAFLEX AF o 

equivalent. 
m     67,00 12,00 804,00 

Aïllament per a canonades de 1 1/2" de diàmetre exterior a base de 

camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 

0,04 W/ (m.K) y de 10 mm de gruix, o gruix equivalent, amb barrera de 

vapor, incloent p.p. d'accesoris i vàlvules. Completament instal·lat i 

senyalitzat segons normes DIN. Marca/model: ARMAFLEX AF o 

equivalent. 
m     26,00 12,80 332,80 

Aïllament per a canonades de 2" de diàmetre exterior a base de camisa 

aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 

W/ (m.K) y de 10 mm de gruix, o gruix equivalent, amb barrera de 

vapor, incloent p.p. d'accesoris i vàlvules. Completament instal·lat i 

senyalitzat segons normes DIN. Marca/model: ARMAFLEX AF o 

equivalent. 
m     56,00 13,60 761,60 

Aïllament per a canonades de 3" de diàmetre exterior a base de camisa 

aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 

W/ (m.K) y de 10 mm de gruix, o gruix equivalent, amb barrera de 

vapor, incloent p.p. d'accesoris i vàlvules. Completament instal·lat i 

senyalitzat segons normes DIN. Marca/model: ARMAFLEX AF o 

equivalent. m     75,00 14,40 1080,00 

Aïllament per a canonades de 3 1/2" de diàmetre exterior a base de 

camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 

0,04 W/ (m.K) y de 10 mm de gruix, o gruix equivalent, amb barrera de 

vapor, incloent p.p. d'accesoris i vàlvules. Completament instal·lat i 

senyalitzat segons normes DIN. Marca/model: ARMAFLEX AF o 

equivalent. m     44,00 15,20 668,80 

Aïllament per a canonades de 4" de diàmetre exterior a base de camisa 

aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 

W/ (m.K) y de 10 mm de gruix, o gruix equivalent, amb barrera de 

vapor, incloent p.p. d'accesoris i vàlvules. Completament instal·lat i 

senyalitzat segons normes DIN. Marca/model: ARMAFLEX AF o 

equivalent. 
m     10,00 16,00 160,00 

Escalfador elèctric d'acer esmaltat per a producció d'A.C.S., de muntatge 

horitzontal , amb aïllament tèrmic, resistència elèctrica, vàlvula de 

seguretat, termostat, ànode de sacrifici, interruptor, pilot indicador de 

funcionament en fals sostre, suports i accessoris. Completament 

instal·lat. Marca/model: FLECK o equivalent. 
ut    2,00 120,00 240,00 

Total DISTRIBUCIÓ GENERAL 17681,50 
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1.12.3. Aparells sanitaris i equipament 

 

 

Descripció Ut Amidament Preu Import 

Inodor de porcellana vitrificada Victòria color blanc de Roca o qualitat 

equivalent, de sortida horitzontal/vertical, amb seïent i tapa de resina 

termoendurida lacada i frontisses d'acer inoxidable, mecanisme de 

descàrrega amb fluxor i ramal de conexió, ancorat sobre el paviment 

subjecció complementaria amb masilla de poliuretà i connectat a la 

xarxa. 

ut    33,00 183,00 6039,00 

Lavabo de porcellana vitrificada Victòria de Roca o qualitat equivalent 

per penjar, de 67 cms d'amplada, de color blanc, aixeteria temporitzada, 

ramals de conexió d'acer inoxidable i clau de pas, desguàs de botella 

llautó cromat, subjecció complementaria amb massilla de poliuretà i 

connectat a la xarxa. 
ut    38,00 159,00 6042,00 

Dutxa amb alimentació integrada i aixeta temporitzada, col.locat amb 

fixacions murals, subjecció complementaria amb massilla de poliuretà i 

connectat a la xarxa. 
ut    24,00 50,00 1200,00 

Total APARELLS SANITARIS i EQUIPAMENT 15191,00 

 

 

 

 

2. Pressupost total 

 

 

PRESSUPOST TOTAL 

Moviments de terres 54.245 4,93% 

Fonaments 39.722,8 3,62% 

Estructura 380.248,22 34,65% 

Tancaments interiors 29.730,8 2,70% 

Paviments 284.052,82 25,90% 

Fusteria metàl·lica, alumini, fusta 16.127,22 1,47% 

Zones aigua 56.705,975 5,20% 

Grades 63.522,01 5,80% 

Instal·lació elèctrica 89.994,90 8,20% 

Instal·lació contra incendis 28.840,00 2,60% 

Instal·lació ventilació 18.953,00 1,73% 

Instal·lació aigua 35.147,50 3,20% 

TOTAL € (*) 1.097.290,25 100% 

 

 

(*)Els preus no inclouen l’ IVA 
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IV. PLÀNOLS 
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P01 – Situació 

P02 – Emplaçament 

P03 – Cimentació 

P04 – Detall Plaques 1 

P05 – Detall Plaques 2 

P06 – Planta 

P07 – Alçats 

P08 – Perfils 

P09 – Seccions 

P10 – Pòrtics 1 

P11 – Pòrtics 2 

P12 – Pòrtics 3 

P13 – Coberta 

P14 – Façana Est – Oest 

P15 – Façana Nord – Façana Sud 

P16 – Planta Baixa 

P17 – Planta Primera 

P18 – Llum PB 

P19 – Llum P1 

P20 – Força PB 

P21 – Força P1 

P22 – Esquema unifilar instal·lació elèctrica 

P23 – Aigua PB 

P24 – Aigua P1 

P25 – Esquema unifilar instal·lació aigua 

P26 – Esquema instal·lació plaques solars 

P27 – Incendis PB 

P28 – Incendis P1 

P29 – Ventilació PB 

P30 – Ventilació P1 
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V. CONCLUSIONS 
 

 

El disseny i càlcul de l’estructura metàl·lica i l’estudi i els càlculs dels equipaments i de les instal·lacions del 

centre esportiu ha suposat, no nomes un estudi tècnic del comportament específicament estructural d’una 

construcció urbana sinó també un estudi del conjunt dels equipaments necessaris de la mateixa. 

La necessitat de dotar al municipi de El Prat de Llobregat  d’un equipament especialitzat de tipus esportiu, 

que no tan sols fes les funcions de centre esportiu, sinó de centre de trobada del barri i que fos 

arquitectònicament accessible per a persones amb mobilitat reduïda, va ser el punt de partida d’aquest 

projecte. 

L’elecció de les característiques geomètriques de la instal·lació estava condicionada pel fet que s’havia de 

salvar dues grans llums, 35 i 25 metres, i el fet que no es podia omplir de pilars que la aguantessin ja que la 

pista esportiva havia de ser una zona lliure de obstacles i les instal·lacions havien de ser lliures de barreres 

arquitectòniques. 

El disseny de l’estructura es de línies fines que donen una sensació de netedat que no trenquen amb el 

paisatge a on estarà ubicada. 

Les instal·lacions han sigut calculades seguint les normes CTE i amb l’ajuda del programa CYPE Ingenieros 

per la fontaneria i LUX-IEP per la electricitat. 

Una vegada analitzats tots els punts importants del projecte, arribo a la conclusió de que es molt acceptable  

la viabilitat del mateix. 
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VIII. ANNEXES A LA MEMÒRIA 
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1. Estudi geotècnic 

 

1.1.1. Estatigrafía 

 

1.1.1.1. Característiques generals 

 

S'han trobat terrens deltaics quaternaris, de potència global variable entre 40 i 36 m. Aquests terrenys 

comprenen un nivell superior de sorres de densitat mitja, al que succeeixen nivells amb progressivament més 

fins. 

 

 
Fig. 1. Esquema tipus de la estratigrafia general de la zona del projecte. 

 

Aquesta figura solament mostra una configuració ideal, i les potències de cada material varien al llarg del 

traçat, a causa de la pròpia dinàmica deltaica. També s'han observat anomalies en un parell de sondejos on ha 

aparegut un espessor de farciments antròpics molt elevat, no atribuïble a cap farciment de via. En els 

sondejos S-9 i S-5 s'han descobert espessors de fins a 8 m, els quals no s'han representat en l'esquema 

anterior i que només poden associar-se a l'explotació com àrids del nivell superficial de sorres en algunes 

parcel·les. Els farciments o abocaments en aquestes parcel·les ocupen el lloc de sorres i tenen un caràcter 

incontrolat.  
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1.1.1.2. Descripció del perfil estratigràfic 

 

El perfil estratigràfic un poc més detallat consisteix en una capa superior predominantment sorrenca sobre la 

qual apareix de forma irregular una capa d'argila de potència menor al metre. El banc de sorres té una 

potència mínima de 5 m, encara que hi ha punts en els quals arriba a 15 m d'espessor. Sota aquestes sorres es 

troba una capa formada per llims principalment, i sorres en menor mesura, que presenta intercalacions 

argilenques de poc espessor i que són més freqüents cap a la base fins a arribar a constituir la capa 

infrajacent argilenca que segella l'aqüífer inferior del Delta del Llobregat. L'espessor total de la mateixa varia 

entre 10 i 20 m encara que el seu límit inferior és bastant difús. 

La capa de llims és bastant homogènia al començament del traçat encara que de vegades presenta 

intercalacions sorrenques. No obstant això a partir del P.K. 2+050 s'han detectat intercalacions més 

argilenques i alentejanes en els quals els llims es troben en estat fangós. Aquests són més potents en el tram 

comprès entre el P.K. 2+400 i el P.K. 2+950 encara que segueixen existint al llarg de tota la traça. Aquest fet 

unit que en aquesta zona se situen els terraplens de major altura accentua els problemes de seients i estabilitat 

en aquesta part del traçat. 

 

Per sota d'aquests materials i en transició amb els mateixos es troba un nivell argilenc continu al llarg del 

traçat que separa els dos aqüífers existents. Aquestes argiles tenen un espessor variable entre els 15 m al 

començament del traçat fins a 5 m en els trams menys potents. A continuació es troben les sorres i graves de 

l'aqüífer inferior del delta del Llobregat que s'han considerat com substrat en aquest treball a causa de la seva 

major resistència i menor deformabilitat en comparació dels materials suprajacents. Les sorres i graves 

apareixen a més 40 m de profunditat al començament del traçat i van estant més succintes a mesura que el 

traçat s'allunya de la línia de costa, de manera que al final del mateix estan a uns 35 m. 

 

1.1.1.3. Nivell freàtic 

 

Les dades per a obtenir la profunditat del nivell freàtic s'han tret de dues fonts; d'una banda dels 

reconeixements: cates, sondejos, piezòmetres, etc i d'altra banda, per un model realitzat per IBERINSA i el 

Departament d'Enginyeria del Terreny i Cartografia de la UPC. La cota mitja del nivell freàtic està entre 1 i 

1,50 m.s.n.m. i es correspon amb profunditats entre 0,50 i 1m sota la superfície del terreny. 

 

1.1.2. Propietats geotècniques 
 

Partint d'una configuració geològica base, constituïda d'un nivell superficial de sorres (0- 12 m), un nivell 

intermedi d'alternança de limoarcillossa (12-25 m) i un nivell profund d'argiles (fins a 40 m, per sota, 

substrat) és necessari tenir una idea de la magnitud de la seva propietats mecàniques. Resum de les dades 

més rellevants. 

 

 

 

 



               CÀLCUL I DISSENY DE L’ESTRUCTURA D’UN CENTRE ESPORTIU 

 

135 
 

1.1.2.1. Resistència 

 

Es va obtenir mitjançant dades de SPT i de piezocono. 

 

 PIEZOCONO 

 

Paràmetre qc, resistència a la penetració estàtica es relaciona de forma bastant bona amb la resistència del 

terreny. 

 

 

Fig. 3. Resistència a la penetració estàtica 

 

 

 

 

La resistència és més baixa en nivells inferiors de llims i argiles. En els primers 15 m es troben les majors 

resistències dels materials analitzats (sorres superficials). Igeotest va realitzar algunes correlacions dels 

valors i es van determinar els següents paràmetres:  

 

- Arenas, angle de fregament bec = 35-40º 

 - Nivells cohesius inferiors Cu=4-8 t/m2 
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Fig. 4. Distribució dels resultats dels assajos SPT en profunditat. 

 

 

 

Es diferencien els tres materials: 

 

A partir de 40 m, substrat amb un N30 major de 60 en alguns casos. Els llims i argiles inferiors sempre amb 

en N30 menor a 20 i amb tendència a quedar-se entre 0-10. I finalment, les sorres superiors entre 10-20 cops. 

 

 

1.1.2.2. Deformabilitat 

 

S'obté bàsicament de resultats dilatométrics: 

 

 DMT 

 

Perfil de mòduls amb la profunditat MDMT (z) 
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Fig. 5. Mòdul dinamomètric mitjà en l'àrea d'estudi  

 

 

S'observa una forma semblant a la gràfica de qc; zones més competents entre 3-15 m (sorres superficials).  

Cal comentar que, com s'indica en el projecte, ha d’advertir-ne que (cita textual): “..la mitjana de mòduls 

MDMT representada en la figura són mitjanes inverses, calculades perquè produeixin un seient igual al 

terme mitjà dels quals s'obtindrien emprant el perfil MDMT(z) de cada reconeixement sota una càrrega 

determinada. Invers vol dir que, per a cada z, s'inverteixen els mòduls, obtenint així flexibilitats, es ponderen 

i s'inverteix el seu terme mitjà. Aquest procediment és raonable, doncs els reconeixements estan situats a 

distàncies superiors que les admissibles per qualsevol element rígid (llosa p.e.) dels quals es projecten.” 

Dos dels dilatòmetres realitzats (DMT8 i DMT-S15) van passar en la seva part més superficial a través dels 

farciments antròpics, comentats anteriorment, la qual cosa produeix una disminució del mòdul molt 

considerable i un falsejo del terme mitjà en la part més superficial del perfil. Si es realitzen els càlculs, sense 

considerar aquests DMT, els resultats obtinguts varien considerablement (els primers 10 m). 
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Fig. 6. Efecte dels farciments antròpics sobre la deformabilitat  

 

 

 

1.1.2.3. Permeabilitat 

 
No es van realitzar mesures directes de permeabilitat encara que si nombrosos assajos de consolidació. En els 

CPTu es van realitzar un total de 68 assajos de dissipació dels quals es va obtenir un valor de Ch (coeficient 

de consolidació horitzontal) per a cadascun. 

 
Fig. 7. Coeficient de consolidació horitzontal mesurat en els piezoconos. 
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Es van obtenir valors de Cv a partir de corbes de consolidació de edómetres realitzats, els resultats de la qual 

es mostren en aquesta figura. 

 

 
Fig. 8. Coeficients de consolidació vertical i horitzontal obtinguts en edómetres i piezoconos.  

 

 

 

Els resultats edométrics se situen entre un i tres ordres de magnitud per sota de les mesures dels piezoconos. 

Per comparança amb altres campanyes (INECO Aeroport, EDAR DepurBaix) els Cv per sota de 10-4 

resulten anòmals, mentre que els Ch són més semblants als quals es van obtenir allí.. De totes maneres, és 

molt més important la macro permeabilitat que la permeabilitat local. Aquesta es relaciona amb l'existència 

de capes drenantes; on H és l'espessor de la capa impermeable i estimable a partir de piezoconos. 

 



               CÀLCUL I DISSENY DE L’ESTRUCTURA D’UN CENTRE ESPORTIU 

 

140 
 

 
Fig. 9. Espessor no drenat vs profunditat (benvolgut a partir de CPTu).  

 

 

 

Encara que aquest valor mig resulta indicatiu de la distribució d'espessors impermeables, la variabilitat 

(indicada pel cv -coeficient de variació) és considerable. Donada la transcendència d'aquest paràmetre en els 

càlculs de consolidació hem preferit emprar sempre els perfils individuals.  

 

 

1.1.3. Tractaments del terreny. Sobrecàrrega temporal  de terraplens 

 

Durant la realització del projecte es van estudiar casos d'obres properes a la considera, de gran envergadura i 

afectades per materials deltaics similars. La finalitat és comprimir el terreny mitjançant càrregues 

superficials, en aquest cas, terraplens temporals, abans de col·locar la càrrega estructural, amb la finalitat 

d'augmentar la resistència del terreny i disminuir seients. Per a l'aplicació del tractament es va realitzar un 

estudi profund sobre la magnitud dels seients i dels temps de consolidació previstos, calculant els 

corresponents mòduls representatius del terreny a través dels assajos in situ descrits anteriorment. 
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1.2. Càlcul de l’estructura 

 

1.2.1. Normes considerades 

Cimentación: EHE-98-CTE 

Hormigón: EHE-98-CTE 

Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 

 

1.2.2. Estats límit 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 

Control de la ejecución: Normal 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE 

Control de la ejecución: Normal 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno Acciones características 

Desplazamientos Acciones características 

 

 

 

1.2.2.1. E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

   

Coeficientes parciales de 

seguridad (g)  
Coeficientes parciales de seguridad (y)  

Favorable Desfavorable p)  a)  

Carga permanente 

(G) 
1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)         
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Situación 2: Sísmica 

   

Coeficientes parciales de 

seguridad (g)  
Coeficientes parciales de seguridad (y)  

Favorable Desfavorable p)  a)  

Carga permanente 

(G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*) 

 

 

 

1.2.2.2. E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 

 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

   

Coeficientes parciales de 

seguridad (g)  
Coeficientes parciales de seguridad (y)  

Favorable Desfavorable p)  a)  

Carga permanente 

(G) 
1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)         

 

Situación 2: Sísmica 

   

Coeficientes parciales de 

seguridad (g)  
Coeficientes parciales de seguridad (y)  

Favorable Desfavorable p)  a)  

Carga permanente 

(G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*) 
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1.2.2.3. E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 

 

 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

   

Coeficientes parciales de 

seguridad (g)  
Coeficientes parciales de seguridad (y)  

Favorable Desfavorable p)  a)  

Carga permanente 

(G) 
0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)         

 

Situación 2: Sísmica 

   

Coeficientes parciales de 

seguridad (g)  
Coeficientes parciales de seguridad (y)  

Favorable Desfavorable p)  a)  

Carga permanente 

(G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*) 

 

 

Situación 3: Accidental de incendio 

   

Coeficientes parciales de 

seguridad (g)  
Coeficientes parciales de seguridad (y)  

Favorable Desfavorable p)  a)  

Carga permanente 

(G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.50 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.50 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.20 0.00 

Sismo (A)         
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 Tensiones sobre el terreno 

 Desplazamientos 

 

Situación 1: Acciones variables sin sismo 

   

Coeficientes parciales de 

seguridad (g)  

Favorable Desfavorable 

Carga permanente 

(G) 
1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)       

 

Situación 2: Sísmica 

   

Coeficientes parciales de 

seguridad (g)  

Favorable Desfavorable 

Carga permanente 

(G) 
1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 

 

 

 

 

1.2.3. Resistència al foc 

 

1.2.3.1.  Perfils d’acer 

 

Norma: CTE DB SI 6. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.  

 

Resistencia requerida: R 90  

 

Revestimiento de protección: Mortero de vermiculita-perlita con cemento (baja densidad)  

 

Densidad: 350.0 kg/m³  

 



               CÀLCUL I DISSENY DE L’ESTRUCTURA D’UN CENTRE ESPORTIU 

 

145 
 

Conductividad: 0.12 W/mK  

 

Calor específico: 1200.00 J/kg·K  

 

El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de 

resistencia.  

 

 

1.2.4. Barres 

 

1.2.4.1. Materiales utilizados  

Referencias: 

E: Módulo de elasticidad 

G: Módulo de cortadura 

se: Límite elástico  

a·t: Coeficiente de dilatación  

g: peso específico  

Materiales utilizados 

Material 
E 

(GPa) 

G 

(GPa) 

se  

(GPa)  

a·t  

(m/m°C)  

g 

(kN/m³)  

Acero (S275) 206.01 79.23 0.28 1.2e-005 77.01 

 

 

1.2.4.2. Resum de medicions 

 

 

Resumen de medición 

Descripción Longitud Volumen Peso 

Material Serie Perfil 
Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Materi

al 

(m) 

Perf

il 

(m³) 

Seri

e 

(m³) 

Materi

al 

(m³) 

Perfil 

(kp) 

Serie 

(kp) 

Material 

(kp) 

  

HEB-

180, 

Perfil 

simple 

252.0

0 
  

1.64

6 
  

12917.

65 
  

  

HEB-

100, 

Perfil 

simple 

12.00   

0.03

1 
  244.92   
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HEB-

140, 

Perfil 

simple 

180.0

0 
  

0.77

4 
  

6075.9

0 
  

  

HEB-

300, 

Perfil 

simple 

64.60   

0.96

3 
  

7561.0

1 
  

 HEB   508.60   

3.41

4 
  

26799.

48 
 

  

#120x

5, 

Perfil 

simple 

70.03   

0.15

5 
  

1213.6

5 
  

  

#160x

5, 

Perfil 

simple 

350.1

4 
  

1.05

3 
  

8267.1

7 
  

  

#90x3, 

Perfil 

simple 

966.3

2 
  

0.97

6 
  

7659.4

3 
  

  

#70x2, 

Perfil 

simple 

85.00   

0.04

5 
  353.60   

  

#160x

8, 

Perfil 

simple 

220.0

0 
  

1.02

1 
  

8011.7

1 
  

  

#170x

6, 

Perfil 

simple 

350.1

4 
  

1.33

4 
  

10470.

84 
  

  

#120x

4, 

Perfil 

simple 

551.7

0 
  

0.99

3 
  

7794.5

3 
  

  

#70x3, 

Perfil 

simple 

2.35   

0.00

2 
  14.20   

  

#80x3, 

Perfil 

simple 

2.35   

0.00

2 
  16.41   
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Huecos 

cuadrados 
  

2598.0

3 
  

5.58

0 
  

43801.

55 
 

  

IPE-

180, 

Perfil 

simple 

174.0

3 
  

0.41

6 
  

3265.0

4 
  

  

IPE-

300, 

Perfil 

simple 

250.2

0 
  

1.34

6 
  

10566.

69 
  

  

IPE-

270, 

Perfil 

simple 

236.0

0 
  

1.08

3 
  

8503.4

3 
  

  

IPE-

500, 

Perfil 

simple 

26.00   

0.30

2 
  

2367.5

6 
  

  

IPE-

200, 

Perfil 

simple 

59.30   

0.16

9 
  

1326.6

9 
  

  

IPE-

140, 

Perfil 

simple 

146.0

9 
  

0.24

0 
  

1880.8

2 
  

  

IPE-

120, 

Simpl

e con 

cartela

s 

275.0

0 
  

0.60

4 
  

3263.4

7 
  

  

IPE-

450, 

Simpl

e con 

cartela

s 

220.0

0 
  

3.65

4 
  

19523.

41 
  

  

IPE-

80, 

Simpl

e con 

cartela

25.00   

0.03

2 
  171.79   
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s 

  

IPE-

120, 

Perfil 

simple 

24.85   

0.03

3 
  257.49   

  

IPE-

160, 

Perfil 

simple 

10.38   

0.02

1 
  163.83   

  

IPE-

80, 

Perfil 

simple 

129.2

0 
  

0.09

9 
  774.86   

 IPE   

1576.0

6 
  

7.99

7 
  

52065.

10 
 

  

C14, 

Perfil 

simple 

256.0

3 
  

0.05

0 
  393.93   

  

C12, 

Perfil 

simple 

226.9

8 
  

0.03

3 
  256.57   

  

C6, 

Perfil 

simple 

759.7

3 
  

0.02

7 
  214.70   

  

C8, 

Perfil 

simple 

70.74   

0.00

5 
  35.54   

 Cuadrados   

1313.4

8 
  

0.11

5 
  900.74  

Acero 

(S275) 
    

5996.1

6 
  17.106   

123566.

87 
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1.2.5. Plaques d’ ancoratge 

 

1.2.5.1. Descripció 
 
 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

N1,N8,N15,N22, 

N29,N36,N43, 

N50,N57,N64, 

N71,N78 

Ancho X: 450 

mm 

Ancho Y: 450 

mm 

Espesor: 25 mm 

Posición X: 

Centrada 

Posición Y: 

Centrada 

Paralelos X: 

2(100x0x6.0) 

Paralelos Y: 

2(100x0x8.0) 

8Ø20 mm L=45 

cm 

Prolongación 

recta 

N5,N12,N19,N2

6, 

N33,N40,N47, 

N54,N61,N68, 

N75,N82 

Ancho X: 300 

mm 

Ancho Y: 300 

mm 

Espesor: 18 mm 

Posición X: 

Centrada 

Posición Y: 

Centrada 

Paralelos X: 

2(100x25x5.0) 

Paralelos Y: 

1(100x25x5.0) 

6Ø14 mm L=40 

cm 

Prolongación 

recta 

N6,N13,N20,N2

7, 

N34,N41,N48, 

N55,N62,N69, 

N76,N83,N111, 

N113,N115,N11

7 

Ancho X: 300 

mm 

Ancho Y: 300 

mm 

Espesor: 15 mm 

Posición X: 

Centrada 

Posición Y: 

Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 

2(100x25x5.0) 

4Ø14 mm L=40 

cm 

Prolongación 

recta 

N85,N86,N87, 

N88,N89,N90, 

N332,N333,N33

4, 

N335,N336,N33

7 

Ancho X: 400 

mm 

Ancho Y: 550 

mm 

Espesor: 20 mm 

Posición X: 

Centrada 

Posición Y: 

Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 

2(150x0x8.0) 

6Ø25 mm L=55 

cm 

Prolongación 

recta 
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N97,N98,N99, 

N100 

Ancho X: 350 

mm 

Ancho Y: 650 

mm 

Espesor: 22 mm 

Posición X: 

Centrada 

Posición Y: 

Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: - 

4Ø20 mm L=75 

cm 

Prolongación 

recta 

N370,N372,N40

8, 

N430,N436,N48

3, 

N484,N485,N48

6, 

N488,N792 

Ancho X: 450 

mm 

Ancho Y: 450 

mm 

Espesor: 20 mm 

Posición X: 

Centrada 

Posición Y: 

Centrada 

Paralelos X: 

2(100x30x5.0) 

Paralelos Y: 

2(100x30x5.0) 

8Ø20 mm L=55 

cm 

Prolongación 

recta 

N380,N389,N39

1, 

N397,N406,N41

0, 

N419,N428,N43

7, 

N438,N479,N48

0, 

N481,N482,N48

7, 

N794,N795,N79

6, 

N797 

Ancho X: 300 

mm 

Ancho Y: 300 

mm 

Espesor: 15 mm 

Posición X: 

Centrada 

Posición Y: 

Centrada 

Paralelos X: 

2(100x45x5.0) 

Paralelos Y: 

1(100x45x5.0) 

4Ø14 mm L=35 

cm 

Prolongación 

recta 

N489,N495,N50

1, 

N503,N505,N50

7, 

N509,N524,N52

Ancho X: 250 

mm 

Ancho Y: 350 

mm 

Espesor: 15 mm 

Posición X: 

Centrada 

Posición Y: 

Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 

1(100x0x6.0) 

4Ø14 mm L=30 

cm 

Prolongación 

recta 
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7, 

N528,N529,N53

5, 

N536,N537,N54

5, 

N547,N550,N55

5, 

N556,N557,N55

8, 

N587,N589,N59

1, 

N593,N595,N59

7, 

N620,N622,N62

3, 

N624,N625,N62

7, 

N650,N651,N65

7, 

N658,N660,N66

2, 

N664,N671,N68

4, 

N685,N686,N68

7, 

N688,N693,N69

7, 

N705,N709,N71

5, 
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N719,N725,N73

1, 

N737,N743,N74

9, 

N755,N761,N78

4, 

N790 

N793 

Ancho X: 300 

mm 

Ancho Y: 300 

mm 

Espesor: 15 mm 

Posición X: 

Centrada 

Posición Y: 

Centrada 

Paralelos X: 

2(100x45x5.0) 

Paralelos Y: 

2(100x45x5.0) 

4Ø14 mm L=30 

cm 

Prolongación 

recta 

N799,N802,N80

3, 

N804,N806,N80

7, 

N810,N812,N81

4, 

N817,N818,N82

0, 

N822,N824,N82

6, 

N828,N830,N88

1, 

N883,N885,N88

7, 

N897,N898,N89

9, 

N902,N904,N90

6, 

Ancho X: 200 

mm 

Ancho Y: 300 

mm 

Espesor: 15 mm 

Posición X: 

Centrada 

Posición Y: 

Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 

1(100x25x5.0) 

4Ø10 mm L=30 

cm 

Prolongación 

recta 
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N908,N910,N91

2, 

N914,N916,N91

8, 

N920,N922 

 

 

 

 

1.2.5.2. Medició plaques d’ancoratge 

 

 

Pilares Acero Peso kp Totales kp 

N1, N8, N15, N22, N29, 

N36, N43, N50, N57, N64, 

N71, N78 

  

  

S275  

  

  

12 x 45.59 

 

N5, N12, N19, N26, N33, 

N40, N47, N54, N61, N68, 

N75, N82 

  

  

S275  

  

  

12 x 14.97 

 

N6, N13, N20, N27, N34, 

N41, N48, N55, N62, N69, 

N76, N83, N111, N113, 

N115, N117 

  

  

  

S275  

  

  

  

16 x 12.51 

 

N85, N86, N87, N88, N89, 

N90, N332, N333, N334, 

N335, N336, N337 

  

  

S275  

  

  

12 x 42.26 

 

N97, N98, N99, N100 S275  4 x 39.29  

N370, N372, N408, N430, 

N436, N483, N484, N485, 

N486, N488, N792 

  

  

S275  

  

  

11 x 35.63 
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N380, N389, N391, N397, 

N406, N410, N419, N428, 

N437, N438, N479, N480, 

N481, N482, N487, N794, 

N795, N796, N797 

  

  

  

  

S275  

  

  

  

  

19 x 13.03 

 

N489, N495, N501, N503, 

N505, N507, N509, N524, 

N527, N528, N529, N535, 

N536, N537, N545, N547, 

N550, N555, N556, N557, 

N558, N587, N589, N591, 

N593, N595, N597, N620, 

N622, N623, N624, N625, 

N627, N650, N651, N657, 

N658, N660, N662, N664, 

N671, N684, N685, N686, 

N687, N688, N693, N697, 

N705, N709, N715, N719, 

N725, N731, N737, N743, 

N749, N755, N761, N784, 

N790 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

S275  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

61 x 10.80 

 

N793 S275  1 x 13.34  

N799, N802, N803, N804, 

N806, N807, N810, N812, 

N814, N817, N818, N820, 
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N822, N824, N826, N828, 

N830, N881, N883, N885, 

N887, N897, N898, N899, 

N902, N904, N906, N908, 

N910, N912, N914, N916, 

N918, N920, N922 

  

  

  

  

  

  

  

S275  

  

  

  

  

  

  

  

35 x 7.36 

   3160.19 

Totales   3160.19 
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1.2.6. Fonamentació 

 

1.2.6.1. Descripció 

 

Referencias Geometría Armado 

N6, N111, N113, N13, N20, N27, N115, N76, N83, N34 y 

N41 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 90.0 cm 

Ancho zapata Y: 130.0 cm 

Canto: 50.0 cm 

Sup X: 6Ø12c/22 

Sup Y: 4Ø12c/22 

Inf X: 6Ø12c/22 

Inf Y: 4Ø12c/22 

N437, N438, N428, N410 y N797 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 120.0 cm 

Ancho zapata Y: 170.0 cm 

Canto: 45.0 cm 

X: 13Ø12c/12.5 

Y: 9Ø12c/12.5 

N430, N436, N408, N485, N372, N488, N370 y N483 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 255.0 cm 

Ancho zapata Y: 175.0 cm 

Canto: 65.0 cm 

Sup X: 10Ø12c/17 

Sup Y: 15Ø12c/17 

Inf X: 14Ø12c/12 

Inf Y: 15Ø12c/17 

N419, N397, N389, N795, N480, N796, N406, N482, N481 

y N794 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 170.0 cm 

Ancho zapata Y: 120.0 cm 

Canto: 45.0 cm 

X: 9Ø12c/12.5 

Y: 13Ø12c/12.5 

N793, N486, N792 y N484 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 155.0 cm 

Ancho zapata Y: 225.0 cm 

Canto: 65.0 cm 

X: 9Ø20c/24 

Y: 6Ø20c/24 

N100, N99, N98 y N97 
Zapata rectangular centrada Sup X: 18Ø12c/13 
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Ancho zapata X: 165.0 cm 

Ancho zapata Y: 245.0 cm 

Canto: 85.0 cm 

Sup Y: 12Ø12c/13 

Inf X: 18Ø12c/13 

Inf Y: 12Ø12c/13 

N487, N391, N380 y N479 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 100.0 cm 

Ancho zapata Y: 160.0 cm 

Canto: 45.0 cm 

Sup X: 6Ø12c/25 

Sup Y: 4Ø12c/25 

Inf X: 6Ø12c/25 

Inf Y: 3Ø16c/29 

N82 y N75 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 220.0 cm 

Ancho zapata Y: 320.0 cm 

Canto: 75.0 cm 

Sup X: 21Ø12c/15 

Sup Y: 14Ø12c/15 

Inf X: 21Ø12c/15 

Inf Y: 14Ø12c/15 

N90, N89, N88, N87, N86, N85, N78, N71, N64, N57, N50, 

N43, N36, N29, N22, N15, N8, N1, N332, N333, N334, 

N335 y N336 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 255.0 cm 

Ancho zapata Y: 355.0 cm 

Canto: 80.0 cm 

Sup X: 14Ø16c/25 

Sup Y: 10Ø16c/25 

Inf X: 14Ø16c/25 

Inf Y: 10Ø16c/25 

(N804 - N810 - N812 - N814), (N806 - N826 - N828 - 

N830) y (N807 - N817 - N818 - N820) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 690.0 cm 

Ancho zapata Y: 70.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Sup X: 3Ø12c/20 

Sup Y: 25Ø12c/28 

Inf X: 3Ø12c/28 

Inf Y: 25Ø12c/28 

(N822 - N824) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 285.0 cm 

Ancho zapata Y: 70.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Sup X: 3Ø12c/28 

Sup Y: 10Ø12c/28 

Inf X: 3Ø12c/28 

Inf Y: 10Ø12c/28 

(N524 - N545), (N527 - N555), (N537 - N556), (N536 - 

N557), (N535 - N558), (N529 - N550), (N528 - N547), 

(N784 - N790), (N688 - N693), (N687 - N697), (N686 - 

Zapata rectangular centrada Sup X: 13Ø12c/25 
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N705), (N685 - N709), (N684 - N715), (N671 - N719), 

(N651 - N725), (N657 - N731), (N658 - N737), (N660 - 

N743), (N662 - N749) y (N664 - N755) 

Ancho zapata X: 75.0 cm 

Ancho zapata Y: 320.0 cm 

Canto: 45.0 cm 

Sup Y: 3Ø12c/25 

Inf X: 13Ø12c/25 

Inf Y: 3Ø12c/25 

(N117 - N799) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 80.0 cm 

Ancho zapata Y: 265.0 cm 

Canto: 50.0 cm 

Sup X: 12Ø12c/22 

Sup Y: 4Ø12c/22 

Inf X: 12Ø12c/22 

Inf Y: 4Ø12c/19 

(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - N47 - N54 - N61 - 

N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 - 

N587 - N589 - N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - 

N623 - N624 - N625 - N627) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 4900.0 cm 

Ancho zapata Y: 80.0 cm 

Canto: 85.0 cm 

Sup X: 5Ø25c/13 

Sup Y: 376Ø12c/13 

Inf X: 7Ø25c/10 

Inf Y: 233Ø16c/21 

(N337 - N650 - N761 - N802 - N803) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 165.0 cm 

Ancho zapata Y: 630.0 cm 

Canto: 65.0 cm 

Sup X: 37Ø12c/17 

Sup Y: 9Ø12c/17 

Inf X: 37Ø12c/17 

Inf Y: 9Ø12c/17 

(N897 - N906 - N908 - N910), (N898 - N912 - N914 - 

N916) y (N899 - N918 - N920 - N922) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 70.0 cm 

Ancho zapata Y: 690.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Sup X: 25Ø12c/28 

Sup Y: 2Ø16c/28 

Inf X: 25Ø12c/28 

Inf Y: 3Ø12c/28 

(N902 - N904) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 70.0 cm 

Ancho zapata Y: 285.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Sup X: 10Ø12c/28 

Sup Y: 3Ø12c/28 

Inf X: 10Ø12c/28 

Inf Y: 3Ø12c/28 

(N69 - N881) 
Zapata rectangular centrada 

X: 4Ø16c/20 

Y: 10Ø16c/20 
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Ancho zapata X: 195.0 cm 

Ancho zapata Y: 80.0 cm 

Canto: 50.0 cm 

(N62 - N887) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 170.0 cm 

Ancho zapata Y: 80.0 cm 

Canto: 50.0 cm 

X: 4Ø16c/20 

Y: 8Ø16c/20 

(N48 - N55 - N883 - N885) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 845.0 cm 

Ancho zapata Y: 80.0 cm 

Canto: 50.0 cm 

Sup X: 3Ø25c/27 

Sup Y: 38Ø12c/22 

Inf X: 4Ø12c/22 

Inf Y: 38Ø12c/22 

 

 

 

 

1.2.6.2. Resum de medició (s’inclouen mermes d’acer) 

 

 

 B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Control 

Estadístico 

Limpi

eza 

Referencias: N6, N111, N113, N13, N20, N27, 

N115, N76, N83, N34 y N41 

11x2

3.96 
   

263.5

6 

11x0.58 11x0.

12 

Referencias: N437, N438, N428, N410 y N797 5x30.

94 
   

154.7

0 

5x0.92 5x0.2

0 

Referencias: N430, N436, N408, N485, N372, 

N488, N370 y N483 

8x11

4.27 
   

914.1

6 

8x2.90 8x0.4

5 

Referencias: N419, N397, N389, N795, N480, 

N796, N406, N482, 

N481 y N794 

10x3

0.94    

309.4

0 

10x0.92 10x0.

20 

Referencias: N793, N486, N792 y N484 
  

4x79

.67 
 

318.6

8 

4x2.27 4x0.3

5 

Referencias: N100, N99, N98 y N97 4x11

9.79 
   

479.1

6 

4x3.44 4x0.4

0 
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Referencias: N487, N391, N380 y N479 4x19.

81 

4x9.37 
  

116.7

2 

4x0.72 4x0.1

6 

Referencias: N82 y N75 2x17

0.90 
   

341.8

0 

2x5.28 2x0.7

0 

Referencias: N90, N89, N88, N87, N86, N85, 

N78, N71, N64, N57, N50, 

N43, N36, N29, N22, N15, N8, N1, N332, N333, 

N334, N335 y N336 

 

23x23

8.90 
  

5494.

70 

23x7.24 23x0.

91 

Referencias: (N804 - N810 - N812 - N814), 

(N806 - N826 - N828 - N830) y (N807 - N817 - 

N818 - N820) 

3x84.

99    

254.9

7 

3x1.93 3x0.4

8 

Referencia: (N822 - N824) 35.20    35.20 0.80 0.20 

Referencias: (N524 - N545), (N527 - N555), 

(N537 - N556), 

(N536 - N557), (N535 - N558), (N529 - N550), 

(N528 - N547), 

(N784 - N790), (N688 - N693), (N687 - N697), 

(N686 - N705), 

(N685 - N709), (N684 - N715), (N671 - N719), 

(N651 - N725), 

(N657 - N731), (N658 - N737), (N660 - N743), 

(N662 - N749) y (N664 - N755) 

20x4

3.74 

   

874.8

0 

20x1.08 20x0.

24 

Referencia: (N117 - N799) 45.41    45.41 1.06 0.21 

Referencia: (N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 - N68 

- N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - 

N509 - N587 - N589 - N591 

- N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - 

N624 - N625 - N627) 

363.5

4 

404.52 

 

2511

.72 

3279.

78 

33.32 3.92 

Referencia: (N337 - N650 - N761 - N802 - N803) 247.0

6 
   

247.0

6 

6.76 1.04 

Referencias: (N897 - N906 - N908 - N910), 

(N898 - N912 - N914 - N916) y (N899 - N918 - 

N920 - N922) 

3x64.

22 

3x24.6

5   

266.6

1 

3x1.93 3x0.4

8 

Referencia: (N902 - N904) 35.20    35.20 0.80 0.20 

Referencia: (N69 - N881)  32.29   32.29 0.78 0.16 

Referencia: (N62 - N887)  27.09   27.09 0.68 0.14 

Referencia: (N48 - N55 - N883 - N885) 107.2

3 
  

120.

80 

228.0

3 

3.38 0.68 

Totales 4698.

09 

6070.0

3 

318.

68 

2632

.52 

1371

9.32 

326.99 48.03 
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 B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Control 

Estadístico 

Limpi

eza 

Referencias: C [N6-N111], C [N111-N113], C [N113-

N115], C [N115-N436], 

C [N436-N437], C [N437-N438], C [N438-N13], C [N13-

N6], C [N111-N438], 

C [N437-N113], C [N336-N335], C [N335-N334], C 

[N334-N333], 

C [N333-N332], C [N332-N1], C [N1-N8], C [N8-N15], C 

[N15-N22], 

C [N22-N29], C [N29-N36], C [N36-N43], C [N43-N50], 

C [N50-N57], 

C [N57-N64], C [N64-N71], C [N71-N78], C [N78-N85], 

C [N85-N86], 

C [N86-N87], C [N87-N88], C [N89-N88], C [N90-N89], 

C [N90-N82], 

C [N82-N97], C [N97-N98], C [N98-N99], C [N99-N100], 

C [N100-N83], 

C [N83-N76], C [N372-N370], C [N370-N484], C [N484-

N483], 

C [N483-N479], C [N479-N795], C [N795-N480], C 

[N480-N796], 

C [N796-N406], C [N406-N481], C [N481-N482], C 

[N482-N794], 

C [(N117 - N799)-N794], C [N115-(N117 - N799)], C 

[N436-N794], 

C [N486-N481], C [N486-N419], C [N419-N428], C 

[N428-N437], 

C [N486-N408], C [N408-N406], C [N408-N410], C 

[N410-N419], 

C [N13-N20], C [N20-N27], C [(N48 - N55 - N883 - 

N885)-N391], 

C [N792-(N48 - N55 - N883 - N885)], C [N792-N397], C 

[N397-N797], 

C [N797-N410], C [N410-N793], C [N793-N34], C [N428-

N430], 

C [N20-N430], C [N397-N485], C [N485-N480], C [N485-

N488], 

C [N488-N795], C [N389-N488], C [N397-N389], C 

[N389-N391], 

C [N391-N792], C [N391-N487], C [N372-N487], C 

93x8.

09 

93x20.

70 

2677.

47 

93x0.62 93x0.1

6 
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[N389-N380], 

C [N380-N370], C [N380-N487], C [N487-(N62 - N887)], 

C [N794-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - N47 - N54 - 

N61 - N68 - 

N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 - N587 

- N589 - N591 - 

N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 - N625 

- N627)], 

C [N796-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - N47 - N54 - 

N61 - N68 - 

N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 - N587 

- N589 - N591 - 

N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 - N625 

- N627)], 

C [N75-N82], 

C [(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - N47 - N54 - N61 - 

N68 - N489 - 

N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 - N587 - N589 

- N591 - N593 - 

N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 - N625 - 

N627)-N483], 

C [N479-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - N47 - N54 - 

N61 - N68 - 

N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 - N587 

- N589 - N591 - 

N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 - N625 

- N627)], 

C [N406-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - N47 - N54 - 

N61 - N68 - 

N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 - N587 

- N589 - N591 - 

N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 - N625 

- N627)] y C 

[N795-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - N47 - N54 - 

N61 - N68 - N489 

- N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 - N587 - 

N589 - N591 - N593 

- N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 - N625 - 

N627)] 

Referencias: C [(N807 - N817 - N818 - N820)-(N5 - N12 - 

N19 - N26 - 

N33 - N40 - N47 - N54 - N61 - N68 - N489 - N495 - N501 

- N503 - N505 - 

4x1.7

3 

4x9.15 43.52 4x0.08 4x0.02 
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N507 - N509 - N587 - N589 - N591 - N593 - N595 - N597 

- N620 - N622 - 

N623 - N624 - N625 - N627)], C [(N822 - N824)-(N117 - 

N799)], 

C [(N806 - N826 - N828 - N830)-(N337 - N650 - N761 - 

N802 - N803)] y 

C [(N337 - N650 - N761 - N802 - N803)-(N804 - N810 - 

N812 - N814)] 

Referencia: C [(N117 - N799)-(N5 - N12 - N19 - N26 - 

N33 - N40 - N47 - 

N54 - N61 - N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - 

N507 - N509 - 

N587 - N589 - N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 

- N623 - N624 - 

N625 - N627)] 

6.35 17.42 23.77 0.46 0.11 

Referencia: C [N481-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - 

N61 - N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - 

N509 - N587 - 

N589 - N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 

- N624 - N625 - 

N627)] 

8.66 20.70 29.36 0.64 0.16 

Referencia: C [N75-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)] 

2.88 16.17 19.05 0.16 0.04 

Referencia: C [N480-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - 

N61 - N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - 

N509 - N587 - 

N589 - N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 

- N624 - N625 - 

N627)] 

8.66 19.25 27.91 0.64 0.16 

Referencias: C [(N664 - N755)-(N5 - N12 - N19 - N26 - 

N33 - N40 - N47 

- N54 - N61 - N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - 

N507 - N509 - 

N587 - N589 - N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 

- N623 - N624 - 

N625 - N627)], 

C [(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - N47 - N54 - N61 - 

21x3.

46 

21x9.9

7 

282.0

3 

21x0.22 21x0.0

6 
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N68 - N489 - 

N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 - N587 - N589 

- N591 - N593 - 

N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 - N625 - 

N627)-(N662 - N749)], 

C [(N660 - N743)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)], 

C [(N658 - N737)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)], 

C [(N657 - N731)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)], 

C [(N651 - N725)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)], 

C [(N671 - N719)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)], 

C [(N684 - N715)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)], 

C [(N685 - N709)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 
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- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)], 

C [(N686 - N705)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)], 

C [(N687 - N697)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)], 

C [(N688 - N693)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)], 

C [(N784 - N790)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)], 

C [(N528 - N547)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)], 

C [(N529 - N550)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)], 

C [(N535 - N558)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 
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- N625 - N627)], 

C [(N536 - N557)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)], 

C [(N537 - N556)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)], 

C [(N527 - N555)-(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - 

N47 - N54 - N61 

- N68 - N489 - N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 

- N587 - N589 - 

N591 - N593 - N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 

- N625 - N627)], 

C [(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - N47 - N54 - N61 - 

N68 - N489 - 

N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 - N587 - N589 

- N591 - N593 - 

N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 - N625 - 

N627)-(N524 - N545)] 

y C [(N5 - N12 - N19 - N26 - N33 - N40 - N47 - N54 - 

N61 - N68 - N489 

- N495 - N501 - N503 - N505 - N507 - N509 - N587 - 

N589 - N591 - N593 

- N595 - N597 - N620 - N622 - N623 - N624 - N625 - 

N627)-(N337 - N650 

- N761 - N802 - N803)] 

Referencia: C [(N337 - N650 - N761 - N802 - N803)-

N336] 

2.88 12.30 15.18 0.19 0.05 

Referencias: C [N27-N34], C [N34-N41], 

C [N41-(N48 - N55 - N883 - N885)], 

C [N76-(N69 - N881)] y C [N372-(N69 - N881)] 

5x8.6

6 

5x19.5

8 

141.2

0 

5x0.66 5x0.16 

Referencia: C [(N48 - N55 - N883 - N885)-(N62 - N887)] 3.46 10.54 14.00 0.21 0.05 

Referencia: C [(N62 - N887)-(N69 - N881)] 5.78 15.66 21.44 0.43 0.11 

Referencias: C [(N902 - N904)-(N48 - N55 - N883 - 

N885)], 

C [(N899 - N918 - N920 - N922)-(N48 - N55 - N883 - 

N885)], 

4x3.4

6 

4x8.01 45.88 4x0.20 4x0.05 
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C [(N898 - N912 - N914 - N916)-(N62 - N887)] y C 

[(N897 - N906 - N908 

- N910)-(N69 - N881)] 

Totales 927.7

6 

2413.0

5 

3340.

81 

69.77 17.44 
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1.3. Càlcul de les instal·lacions 

 

1.3.1. Fontaneria 

 

1.3.1.1. Dades de grups i plantes 

 

 

 

Planta Altura Cotas Grupos (Fontanería) 

Cubierta 0.00 6.00 Cubierta 

Planta 1 3.00 3.00 Planta 1 

Planta baja 3.00 0.00 Planta baja 

 

 

 

1.3.1.2. Dades d’obra 

 

Caudal acumulado con simultaneidad 

Presión de suministro en acometida: 35.0 m.c.a. 

Velocidad mínima: 0.5 m/s 

Velocidad máxima: 2.0 m/s 

Velocidad óptima: 1.0 m/s 

Coeficiente de pérdida de carga: 1.2  

Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 

Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 

Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m2/s 

Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m2/s 

Factor de fricción: Colebrook-White 

Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C 
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1.3.1.3. Biblioteques 

 

 

BIBLIOTECA DE TUBOS DE ABASTECIMIENTO 

 

Serie: COBRE 

Descripción: Tubo de cobre 

Rugosidad absoluta: 0.0420 mm 

Referencias Diámetro interno 

Ø12 10.4 

Ø15 13.0 

Ø18 16.0 

Ø22 20.0 

Ø28 25.6 

Ø35 32.0 

Ø42 39.0 

Ø54 50.0 

Ø64 60.0 

Ø76 72.0 

Ø89 85.0 

Ø108 103.0 

 

BIBLIOTECA DE ELEMENTOS 

 

Referencias Tipo de pérdida Descripción 

Caldera Pérdida de presión 2.50 m.c.a. 

Llave de paso Pérdida de presión 0.25 m.c.a. 

 

 

1.3.1.4. Medicions 

 

1.3.1.4.1. MONTANTS 

 

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

COBRE-Ø35 5.70 

COBRE-Ø28 5.70 
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1.3.1.4.2. GRUPS 

 

 

PLANTA 1 

 

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

COBRE-Ø12 243.48 

COBRE-Ø18 12.55 

COBRE-Ø22 165.65 

COBRE-Ø28 35.60 

COBRE-Ø35 0.75 

 

Consumos 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv) 18 

Inodoro con cisterna (Sd) 16 

Fregadero de laboratorio, restaurante, etc. (Fnd) 2 

Lavavajillas industrial (Lvi) 1 

 

Elementos 

Referencias Cantidad 

Llave de paso 58 

Llaves en consumo 37 

 

 

 

PLANTA BAJA 

 

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

COBRE-Ø12 340.88 

COBRE-Ø35 57.75 

COBRE-Ø42 39.75 

COBRE-Ø54 92.73 

COBRE-Ø18 1010.06 

COBRE-Ø28 50.70 

COBRE-Ø22 19.75 
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Consumos 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv) 30 

Ducha (Du) 70 

Inodoro con cisterna (Sd) 30 

Lavadero (Ld) 1 

 

Elementos 

Referencias Cantidad 

Llave de paso 226 

Caldera 1 

Llaves en consumo 131 

 

Llaves generales 

Referencias Cantidad 

Llave general 2 

 

Contadores 

Referencias Cantidad 

Contador 1 

 

 

 

 

1.3.1.4.3. TOTALS  

 

 

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

COBRE-Ø35 64.20 

COBRE-Ø28 92.00 

COBRE-Ø12 584.36 

COBRE-Ø42 39.75 

COBRE-Ø54 92.73 

COBRE-Ø18 1022.61 

COBRE-Ø22 185.40 

 

Consumos 

Referencias Cantidad 
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Lavabo (Lv) 48 

Ducha (Du) 70 

Inodoro con cisterna (Sd) 46 

Fregadero de laboratorio, restaurante, etc. (Fnd) 2 

Lavavajillas industrial (Lvi) 1 

Lavadero (Ld) 1 

 

Elementos 

Referencias Cantidad 

Llave de paso 284 

Caldera 1 

Llaves en consumo 168 

 

Llaves generales 

Referencias Cantidad 

Llave general 2 

 

Contadores 

Referencias Cantidad 

Contador 1 
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1.3.2. Ventilació 
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Serveis bar             Extracció           

                          

AG 155,10 10 1551,00 0,250 8,78 250 AG 4,9 4,2 0,48 1,2 5,568 

GF 129,00 10 1290,00 0,225 9,01 225 GF 2,52 0 0,4 1,4 2,408 

FE 110,10 10 1101,00 0,200 9,74 200 FE 3 0 0,52 1,2 2,76 

ED 82,33 10 823,30 0,180 8,99 180 ED 11,8 0 0,6 2,6 9,68 

DC 39,61 10 396,10 0,120 9,73 120 DC 2,26 0 1,2 1,4 4,112 

CB 22,71 10 227,10 0,100 8,03 100 CB 3,75 0 0,85 1,2 4,3875 

       

          28,9155 

Serveis oficines             Extracció           

                          

AE 88,89 10 888,90 0,180 9,70 180 AB 3,1 0 0,75 1,2 3,525 

ED 66,75 10 667,50 0,160 9,22 160 BC 2,28 0 1 1,4 3,68 

DC 48,96 10 489,60 0,140 8,83 140 CD 2,53 0 0,75 1,4 3,2975 

CB 28,79 10 287,90 0,120 7,07 120 DE 3 0 0,7 1,2 3,3 

       

          13,8025 

Bar/Cuina             Impulsió           

                          

AC 208,95 10 2089,50 0,275 9,77 275 AC 6 0 0,35 6,45 8,55 

CB 142,45 10 1424,50 0,225 9,95 225 CB 23 17 0,48 35,19 54,39 

       

          8,55 

       

Extracció           

       

            

       

AC 6 0 0,35 0,6 2,7 

       

CB 23 17 0,48 1,8 21 

       

          2,7 

             

             

             

             Vest. M/M/A             Impulsió           

                          

AI 448,15 8 3585,20 0,400 7,93 400 AI 5,08 0 0,17 1,91 2,7736 

IH 409,51 8 3276,08 0,350 9,46 350 IH 3,185 0 0,28 0,79 1,6818 

HG 370,87 8 2966,96 0,350 8,57 350 HG 3,185 0 0,27 0,79 1,64995 

GF 278,57 8 2228,56 0,300 8,76 300 GF 12,2 0 0,28 2,58 5,996 
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FE 239,93 8 1919,44 0,275 8,98 275 FE 2,55 0 0,3 0,79 1,555 

ED 147,63 8 1181,04 0,225 8,25 225 ED 12,35 0 0,35 2,58 6,9025 

DC 108,99 8 871,92 0,180 9,52 180 DC 2,55 0 0,7 0,79 2,575 

CB 70,35 8 562,80 0,160 7,78 160 CB 2,4 0 0,55 0,79 2,11 

       

          11,5875 

S.Vest. M/M/A              Extracció           

                          

AO 536,29 10 5362,90 0,450 9,37 450 AO 5,2 0 0,17 1 1,884 

ON 465,94 10 4659,40 0,450 8,14 450 ON 3,8 0 0,12 1 1,456 

NM 427,30 10 4273,00 0,400 9,45 400 NM 3 0 0,16 1 1,48 

ML 388,66 10 3886,60 0,400 8,59 400 ML 2,8 0 0,16 1 1,448 

LK 350,02 10 3500,20 0,400 7,74 400 LK 1,84 0 0,15 1 1,276 

KJ 335,33 10 3353,30 0,350 9,68 400 KJ 7,54 0 0,26 2 3,9604 

JI 266,98 10 2669,80 0,350 7,71 350 JI 2,8 0 0,18 1 1,504 

IH 228,34 10 2283,40 0,300 8,97 300 IH 2,8 0 0,28 1 1,784 

HG 189,70 10 1897,00 0,275 8,87 275 HG 1,84 0 0,3 1 1,552 

GF 175,01 10 1750,10 0,250 9,90 250 GF 7,54 0 0,4 2 5,016 

FE 106,66 10 1066,60 0,200 9,43 200 FE 2,8 0 0,55 1 2,54 

ED 68,02 10 680,20 0,160 9,40 160 ED 2,8 0 0,75 1 3,1 

DC 29,38 10 293,80 0,120 7,22 120 DC 1,95 0 0,88 1 2,716 

CB 14,04 10 140,40 0,080 7,76 80 CB 1,5 0 1,2 1 2,8 

       

          32,5164 

Vest. C/G             Impulsió           

                          

AG 783,80 8 6270,40 0,500 8,87 500 AG 8,7 0 0,15 1,91 3,215 

GF 644,50 8 5156,00 0,450 9,01 450 GF 7,5 0 0,16 1,29 2,49 

FE 518,20 8 4145,60 0,400 9,16 400 FE 7,5 0 0,19 1,29 2,715 

ED 391,90 8 3135,20 0,350 9,05 350 ED 7,5 0 0,26 1,29 3,24 

DC 265,60 8 2124,80 0,275 9,94 275 DC 7,5 0 0,33 1,29 3,765 

CB 139,90 8 1119,20 0,200 9,90 200 CB 8,2 0 0,52 1,91 6,174 

       

          21,599 

S.Vest. C/G             Extracció           

                          

AF 121,68 10 1216,80 0,225 8,50 225 AF 12,3 0 0,36 1,9 6,328 

FE 91,26 10 912,60 0,200 8,07 200 FE 7,8 0 0,5 1,3 5,2 

ED 73,56 10 735,60 0,180 8,03 180 ED 8,62 0 0,42 1,2 4,8204 

DC 48,12 10 481,20 0,140 8,68 140 DC 7,8 0 0,5 1,3 5,2 

CB 30,42 10 304,20 0,120 7,47 120 CB 9,5 0 0,68 1,9 8,36 

       

          29,9084 

Gimnàs             Impulsió           

                          

AC 780,74 6 4684,44 0,450 8,18 450 AC 20,05 0 0,14 3,47 6,277 

CB 531,49 6 3188,94 0,350 9,21 350 CB 25,8 0 0,26 2,08 8,788 

       

          15,065 

       

Extracció           

       

            

       

AC 20,05 0 0,14 1,1 3,907 

       

CB 25,8 0 0,26 4,3 11,008 
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          14,915 

Serveis recepció             Extracció           

                          

AC 27,66 10 276,60 0,100 9,78 100 AC 34 1,2 1,2 0,6 42,84 

CB 13,83 10 138,30 0,080 7,64 80 CB 1,5 0 0,88 0,6 1,92 

       

          44,76 

Pista       

                 

         AB 9108,00 6 54648 

         

              

 

ZONA 
 

VENTILADOR 
CABAL 

[m3/h] 

POTÈNCIA 

[W] 

Serveis espectadors/bar HRB/2-250 1640 128 

Serveis despatxos HRB/2-250 1640 128 

Bar / cuina 
 

HRB/4-350 2880 128 

Vestuaris M/M/A HRB/4-400 3610 126 

Serveis Vestuaris M/M/A HRT/4-450/35Y 5750 405 

Vestuaris C/G HRB/4-450/35 7130 630 

Serveis Vestuaris C/G HRB/2-250 1640 128 

Gimnàs HRB/6-450/35 4800 210 

Serveis recepció HRB/4-200 390 35 
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1.3.3. Electricitat 

 

PREVISIÓ DE POTÈNCIA ENLLUMENAT 
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PB 

SQ 1 
             

20 A/II 
  

C1 
Recepció 24,1 230 200 6 

            

 
24,1 230 200 6 0,75 0,5 450 2,302 1,5 11,82 17,25 0,048 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C2 

Passadís 

recepció 
119,46 230 200 12 

            

 
119,46 230 200 12 0,75 0,5 900 4,604 1,5 43,8 17,25 0,355 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C3 

Escales 

emergència 
13,44 230 200 3 

            

 
13,44 230 200 3 0,75 0,5 225 1,151 1,5 13,83 17,25 0,028 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C4 
S. recepció 17,09 230 200 4 

            

 
17,09 230 200 4 0,75 0,5 300 1,535 1,5 32,5 17,25 0,088 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C5 
Passadís 1 91 230 200 6 

            

 
91 230 200 6 0,75 0,5 450 2,302 1,5 62,63 17,25 0,254 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C6 
Passadís 2 91 230 200 6 

            

 
91 230 200 6 0,75 0,5 450 2,302 1,5 62,2 17,25 0,252 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C7 
Passadís 3 91 230 200 6 

            

 
91 230 200 6 0,75 0,5 450 2,302 1,5 69,1 17,25 0,280 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C8 
Llums 

emergència  
230 10 15 

  
150 

     
1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

                  

                  

SQ 2 
             

10 A/II 
  

C1 

Neteja 19 

230 200 

1 
            

Magatzem 1 41,31 2 
            

Magatzem 2 41,31 2 
            

Magatzem 3 41,31 2 
            

Instal·lacions 

tècniques 
61,97 6 

            

 
204,9 230 200 13 0,75 0,5 975 4,987 1,5 56,04 17,25 0,492 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C2 

Sala 

ascensor 
27,53 230 200 2 

            

 
27,53 230 200 2 0,75 0,5 150 0,767 1,5 17,43 17,25 0,024 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C3 
Llums 

emergència  
230 10 8 

  
80 

     
1,5 

 
40/II 30  10 A/II 
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SQ 3 
             

15 A/II 
  

C1 

S. esportistes 3 17,25 

230 200 

4 
            

V. mobilitat 3 12,88 2 
            

V. monitors 3 12,88 2 
            

V. arbitres 3 17,89 2 
            

 
60,9 230 200 10 0,75 0,5 750 3,836 1,5 33,1 17,25 0,223 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C2 

V. col·lectiu 2 67,16 

230 200 

9 
            

V. grup 3 12,88 9 
            

V. grup 4 12,88 9 
            

 
92,92 230 200 27 0,75 0,5 2025 10,358 1,5 135,62 17,25 2,472 2,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C3 
Llums 

emergència  
230 10 25 

  
250 

       
40/II 30  10 A/II 

                  

                  

                  

SQ 4 
             

20 A/II 
  

C1 

Serveis 

esportistes 2 
17,25 

230 200 

4 
            

Vestuari mobilitat 2 12,88 2 
            

Vestuari monitors 2 12,88 2 
            

Vestuari arbitres 2 17,89 2 
            

 
60,9 230 200 10 0,75 0,5 750 3,836 1,5 33,1 17,25 0,223 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C2 

Vestuari col·lectiu 1 67,16 

230 200 

9 
            

Vestuari 

grup 1 
12,88 9 

            

Vestuari 

grup 2 
12,88 9 

            

 
92,92 230 200 27 0,75 0,5 2025 10,358 1,5 135,62 17,25 2,472 2,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C3 

Serveis 

esportistes 1 
17,25 

230 200 

4 
            

Vestuari 

mobilitat 1 
12,88 2 

            

Vestuari monitors 1 12,88 2 
            

Vestuari arbitres 1 17,89 2 
            

Infermeria 23,45 4 
            

 
84,35 230 200 14 0,75 0,5 1050 5,371 1,5 45,71 17,25 0,432 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C4 
Llums  

emergència  
230 10 18 

  
180 

       
40/II 30  10 A/II 

                  

                  

                  

SQ 5 
             

15 A/II 
  

C1 
Passadís 8 11,1 230 200 2 

            

 
11,1 230 200 2 0,75 0,5 150 0,767 1,5 6,59 17,25 0,009 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C2 

Sala 

fitness 
83,1 230 200 10 

            

 
83,1 230 200 10 0,75 0,5 750 3,836 1,5 33,9 17,25 0,229 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C3 
Passadís 7 11,1 230 200 2 

            

 
11,1 230 200 2 0,75 0,5 150 0,767 1,5 15,7 17,25 0,021 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 
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C4 

Sala 

polivalent 
59,2 230 200 8 

            

 
59,2 230 200 8 0,75 0,5 600 3,069 1,5 41 17,25 0,221 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C5 
Gimnàs 118,1 230 200 14 

            

 
118,1 230 200 14 0,75 0,5 1050 5,371 1,5 73 17,25 0,690 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C6 
Llums 

emergència  
230 10 18 

  
180 

       
40/II 30  10 A/II 

                  

                  

                  

SQ 6 
             

20 A/III 
  

C1 
Pista 1 1215 230 400 30 

            

 
1215 230 400 30 0,75 0,5 4500 23,018 6 170,2 17,25 6,894 10 

 
40/III 30  10 A/III 

C2 
Pista 2 1215 230 400 24 

            

 
1215 230 400 24 0,75 0,5 3600 18,414 4 139,9 17,25 4,534 6 

 
40/III 30  10 A/III 

C3 Llums emergència 
 

230 10 20 
  

200 
       

40/II 30  10 A/II 
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P 1 

SQ 7 
             

15 A/II 
  

C1 

Passadís 

sortida 

emergència 2 

232,85 

230 200 

11 
            

Passadís 

escales 
9,15 1 

            

 
242 230 200 12 0,75 0,5 900 4,604 1,5 74,61 17,25 0,604 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C2 

Passadís 

sortida 

emergència 1 

81,7 230 200 4 
            

 
81,7 230 200 4 0,75 0,5 300 1,535 1,5 33,9 17,25 0,092 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C3 

Passadís 

despatx 2 
39,9 230 200 4 

            

 
39,9 230 200 4 0,75 0,5 300 1,535 1,5 68,9 17,25 0,186 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C4 

Serveis 

públic 
37,6 230 200 6 

            

 
37,6 230 200 6 0,75 0,5 450 2,302 1,5 29,3 17,25 0,119 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C4 
Escales 

d'emergència 
74 230 200 7 
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74 230 200 7 0,75 0,5 525 2,685 1,5 56,7 17,25 0,268 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C3 
Llums 

emergència  
230 10 13 

  
130 

       
40/II 30  10 A/II 

                  

                  

                  

SQ 8 
             

15 A/II 
  

C1 
Bar 142,45 230 200 13 

            

 
142,45 230 200 13 0,75 0,5 975 4,987 1,5 48,81 17,25 0,428 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C2 

Cuina 

Bar 
66,5 

230 200 

12 
            

Magatzem 

bar 
25,8 2 

            

 
92,3 230 200 14 0,75 0,5 1050 5,371 1,5 63,3 17,25 0,598 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C3 

Serveis 

bar 
60,66 230 200 8 

            

 
60,66 230 200 8 0,75 0,5 600 3,069 1,5 44,05 17,25 0,238 1,5 

 
40/II 30 10 A/II 

               
  

 

C3 
Llums 

emergència  
230 10 17 

  
170 

       
40/II 30  10 A/II 

                  

                  

                  

SQ 9 
             

25 A/II 
  

C1 

Despatx 1 24,1 

230 200 

6 
            

Despatx 2 24,1 6 
            

Despatx 3 24,1 6 
            

Despatx 4 24,1 6 
            

 
96,4 230 200 24 0,75 0,5 1800 9,207 1,5 67,1 17,25 1,087 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C2 

Serveis 

despatxos 
59,92 230 200 8 

            

 
59,92 230 200 8 0,75 0,5 600 3,069 1,5 32,95 17,25 0,178 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C3 

Despatx 5 17,55 

230 200 

6 
            

Despatx 6 17,55 6 
            

Despatx 7 17,55 6 
            

Despatx 8 17,55 6 
            

 
70,2 230 200 24 0,75 0,5 1800 9,207 1,5 52,97 17,25 0,858 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C4 

Sala 

reunions 
53,25 230 200 10 

            

 
53,25 230 200 10 0,75 0,5 750 3,836 1,5 44,05 17,25 0,297 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C5 

Passadís 

despatx 1 
38 230 200 4 

            

 
38 230 200 4 0,75 0,5 300 1,535 1,5 29,1 17,25 0,079 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C3 
Llums 

emergència  
230 10 10 

  
100 

       
40/II 30  10 A/II 

                  

                  

                  

SQ 10 
             

20 A/II 
  

C1 

Sala 

conferències 
258,82 230 200 20 

            

 
258,82 230 200 20 0,75 0,5 1500 7,673 1,5 82,2 17,25 1,110 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 
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C2 

Sala 

conferències 
258,82 230 200 20 

            

 
258,82 230 200 20 0,75 0,5 1500 7,673 1,5 68,81 17,25 0,929 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C3 

Sala 

polivalent 
59,83 230 200 8 

            

 
59,83 230 200 8 0,75 0,5 600 3,069 1,5 24,84 17,25 0,134 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C4 

Escales 

d'emergència 
74 230 200 7 

            

 
74 230 200 7 0,75 0,5 525 2,685 1,5 24,5 17,25 0,116 1,5 

 
40/II 30  10 A/II 

C3 
Llums 

emergència  
230 10 22 

  
220 

       
40/II 30  10 A/II 
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PB 

SQ 1 
             

10 A/II 
  

C1 

Recepció 24,1 

230 3450 

3 
            

Serveis 

recepció 
17,09 2 

            

 
41,19 230 3450 5 0,2 0,25 862,5 4,412 2,5 27,2 12,65 0,288 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

C2 

Sala 

ascensor 
27,53 230 3450 2 

            

 
27,53 230 3450 2 0,2 0,25 345 1,765 2,5 19,5 12,65 0,083 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

C3 

Passadís 

recepció 
119,46 230 3450 2 

            

 
119,46 230 3450 2 0,2 0,25 345 1,765 2,5 13 12,65 0,055 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

                  

                  

SQ 2 
             

10 A/II 
  

C1 
Neteja 19 230 3450 1 

            

 
19 230 3450 1 0,2 0,25 172,5 0,882 2,5 4,6 12,65 0,010 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

C2 

Instal·lacions 

tècniques 
61,97 230 3450 3 

            

 
61,97 230 3450 3 0,2 0,25 517,5 2,647 2,5 22,6 12,65 0,144 2,5 

 
40/II 30 16 A/II 

C3 

Magatzem 1 41,31 

230 3450 

2 
            

Magatzem 2 41,31 2 
            

Magatzem 3 41,31 2 
            



               CÀLCUL I DISSENY DE L’ESTRUCTURA D’UN CENTRE ESPORTIU 

 

181 
 

 
123,93 230 3450 6 0,2 0,25 1035 5,294 2,5 49,6 12,65 0,630 2,5 

 
40/II 30 16 A/II 

                  

                  

SQ 3 
             

25 A/II 
  

C1 

Serveis 

esportistes 3 
17,25 

230 3450 

2 
            

Vestuaris 

mobilitat 3 
12,88 1 

            

Vestuaris 

monitors 3 
12,88 1 

            

Vestuaris 

arbitres 3 
17,89 2 

            

 
60,9 230 3450 6 0,2 0,25 1035 5,294 2,5 21,4 12,65 0,272 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

C2 

Vestuari 

col·lectiu 2 
67,16 

230 3450 

6 
            

Vestuari 

grup 3 
12,88 5 

            

Vestuari 

grup 4 
12,88 5 

            

 
92,92 230 3450 16 0,2 0,25 2760 14,118 2,5 80,75 12,65 2,736 4 

 
40/II 30  16 A/II 

C3 
Passadís 1 91 230 3450 4 

            

 
91 230 3450 4 0,2 0,25 690 3,529 2,5 54,6 12,65 0,462 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

                  

                  

SQ 4 
             

30 A/II 
  

C1 

Serveis 

esportistes 2 
17,25 

230 3450 

2 
            

Vestuari 

mobilitat 2 
12,88 1 

            

Vestuari 

monitors 2 
12,88 1 

            

Vestuari 

arbitres 2 
17,89 2 

            

 
60,9 230 3450 6 0,2 0,25 1035 5,294 2,5 21,4 12,65 0,272 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

C2 

Vestuari 

col·lectiu 1 
67,16 

230 3450 

6 
            

Vestuari 

grup 1 
12,88 5 

            

Vestuari 

grup 2 
12,88 5 

            

 
92,92 230 3450 16 0,2 0,25 2760 14,118 2,5 94,1 12,65 3,188 4 

 
40/II 30  16 A/II 

C3 

Serveis 

esportistes 1 
17,25 

230 3450 

2 
            

Vestuari 

mobilitat1 
12,88 1 

            

Vestuari 

monitors 1 
12,88 1 

            

Vestuari 

arbitres 1 
17,89 2 

            

Infermeria 23,45 3 
            

 
84,35 230 3450 9 0,2 0,25 1552,5 7,941 2,5 34,45 12,65 0,657 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

C4 
Passadís 2 91 230 3450 4 

            

 
91 230 3450 4 0,2 0,25 690 3,529 2,5 46,5 12,65 0,394 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

                  

                  

SQ 5 
             

20 A/II 
  

C1 Sala fitness 83,1 230 3450 3 
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Sala polivalent 59,2 3 
            

 
142,3 230 3450 6 0,2 0,25 1035 5,294 2,5 21,4 12,65 0,272 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

C2 

Sala 

gimnàs 
67,16 230 3450 13 

            

 
67,16 230 3450 13 0,2 0,25 2242,5 11,471 2,5 70,7 12,65 1,946 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

C3 
Passadís 3 91 230 3450 4 

            

 
91 230 3450 4 0,2 0,25 690 3,529 2,5 44,8 12,65 0,379 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

                  

                  

SQ 6 
             

5 A/II 
  

C1 
Pista 1 1215 

  
6 

            

 
1215 230 3450 6 0,2 0,25 1035 5,294 2,5 106,2 12,65 1,349 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 
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PB 

SQ 7 
             

10 A/II 
  

C1 

Serveis 

públic 
39,9 230 3450 6 

            

 
39,9 230 3450 6 0,2 0,25 1035 5,294 2,5 23,2 12,65 0,295 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

C2 

Passadís 

sortida 

emergència 1 

81,7 230 3450 2 
            

 
81,7 230 3450 2 0,2 0,25 345 1,765 2,5 34,8 12,65 0,147 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

C3 

Passadís 

sortida 

emergència 2 

232,85 230 3450 2 
            

 
232,85 230 3450 2 0,2 0,25 345 1,765 2,5 53,4 12,65 0,226 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

                  

                  

SQ 8 
             

30 A/II 
  

C1 

Cuina 

Bar 
66,5 

230 3450 

12 
            

Magatzem 

Bar 
25,8 2 

            

 
92,3 230 3450 14 0,2 0,25 2415 12,353 2,5 49,1 12,65 1,456 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

C2 
Bar 142,45 230 3450 12 

            

 
142,45 230 3450 12 0,2 0,25 2070 10,588 2,5 39,6 12,65 1,006 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

C3 

Serveis 

Bar 
60,66 230 3450 6 

            

 
60,66 230 3450 6 0,2 0,25 1035 5,294 2,5 33,8 12,65 0,429 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 
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SQ 9 
             

40 A/II 
  

C1 

Despatx 1 24,1 

230 3450 

5 
            

Despatx 2 24,1 5 
            

Despatx 3 24,1 5 
            

Despatx 4 24,1 5 
            

 
96,4 230 3450 20 0,2 0,25 3450 17,647 4 63,4 12,65 2,685 4 

 
40/II 30  20 A/II 

C2 

Despatx 5 17,55 

230 3450 

3 
            

Despatx 6 17,55 3 
            

Despatx 7 17,55 3 
            

Despatx 8 17,55 3 
            

Sala 

reunions 
53,25 3 

            

 
123,45 230 3450 15 0,2 0,25 2587,5 13,235 2,5 73,6 12,65 2,338 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

C3 

Serveis 

Despatx 
60,66 230 3450 6 

            

 
60,66 230 3450 6 0,2 0,25 1035 5,294 2,5 22,1 12,65 0,281 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

C4 

Passadís 

despatx 1 
38 230 3450 2 

            

 
38 230 3450 2 0,2 0,25 345 1,765 2,5 20,1 12,65 0,085 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

                  

                  

SQ 10 
             

15 A/II 
  

C1 

Sala 

polivalent 
59,83 230 3450 2 

            

 
59,83 230 3450 2 0,2 0,25 345 1,765 2,5 13,7 12,65 0,058 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

C2 

Sala 

conferències 
258,82 230 3450 14 

            

 
258,82 230 3450 14 0,2 0,25 2415 12,353 2,5 33,8 12,65 1,002 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

C3 

Passadís 

despatx 2 
39,9 230 3450 2 

            

 
39,9 230 3450 2 0,2 0,25 345 1,765 2,5 27,5 12,65 0,116 2,5 

 
40/II 30  16 A/II 

                  

                  

 
Ascensor 

 
230 3700 1 

  
3700 24,604 6 18 12,65 0,818 6 20 A/II 40/II 30  20 A/II 

                  

 
Ventiladors planta baixa 

 
230 1534 1 

  
1534 10,201 2,5 311 12,65 5,856 6 10 A/II 40/II 30  16 A/II 

 
Ventiladors primera planta 

 
230 384 1 

  
384 2,553 2,5 78 12,65 0,368 6 3 A/II 40/II 30  16 A/II 
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