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RESUM
El present document consisteix en el projecte final de carrera de l’alumne David Poncelas Santos,
tutoritzat per Rafael Marañón González.
L’edifici seleccionat va ser construït al voltant del 1883 com a residència privada i aquest document
vol projectar un canvi d’ús cap a la utilització del mateix en dependències municipals destinades a
assumptes socials, culturals i esportius.
Aquest projecte consta d’una descripció històrica de l’edifici, fent èmfasi en la vida del primer
propietari de l’edifici.
Pel que fa a la memòria descriptiva s’ha fet amb una clara intencionalitat de deixar reflex de la
situació de l’edifici en el seu entorn i aprofundint en l’obligat compliment de la normativa,
especialment del Codi Tècnic de l’Edificació, de la Ley de Ordenación de la Edificación i com l’edifici
es projecta per poder ser utilitzat per tota la població, també s’ha tingut en compte aspectes de la
Llei d’Accessibilitat.
En la memòria constructiva es redacta pautadament totes les parts de l’edificació objectes d’aquest
projecte i entre les quals destaca la utilització de forjats de xapa col·laborant suportats sobre una
estructura de perfils metàl·lics que aquests a la hora recolzen en les parets de càrrega de l’edifici, o
també la utilització de mur cortina com a tancament que permet realitzar una nova planta
utilitzable.
Pel que fa a les instal·lacions s’han dissenyat totes les instal·lacions que poden fer falta en un edifici
d’aquestes característiques tenint en compte la funcionalitat que se li vol atorgar.

Finalment hi ha una sèrie d’annexos que complementen la informació abans descrita com poden ser
un pressupost detallat, els càlculs de les instal·lacions fent servir els criteris que proporciona el propi
Codi Tècnic i el programa informàtic Cype 2009 i finalment un resum de catàlegs comercials dels
productes emprats.
La documentació gràfica respalda la documentació escrita, sense treure importància a cap de les
dues parts.
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DOCUMENTACIÓ ESCRITA
Memòria històrica, descriptiva i constructiva

De1
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MH. MEMÒRIA HISTÒRICA DE L’EDIFICI
1. CONTEXT HISTÒRIC S.XIX
Durant la Edat Moderna, Sant Baudilio (nom que tenia antigament) comença a créixer de manera
excepcional, per aquesta raó es comencen a construir una sèrie de masies, ja sigui dintre del nucli
urbà existent com en el camp, que més tard s’annexionarà al municipi formant diversos barris.
En aquesta època s’instal·la un dels primers convents de monjos caputxins i es construeix l’església
parroquial d’estil barroc amb simplicitat neoclàssica.
A finals del segle XIX, la ciutat inicia un eixamplament, i per tant, la població deixa de concentrar-se
al voltant de l’església i comencen a ocupar nous terrenys abans destinats al conreu.
Al voltant de 1875 hi vivien unes 3000 persones i ja a començament dels s.XX, Sant Baudilio era ja el
poble més habitat del Baix Llobregat, amb més de 5000 habitants.
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3.2. DADES JURÍDIQUES / CADASTRALS / REGISTRALS





Propietat: PÚBLICA MUNICIPAL
Any construcció: 1883
Data ampliació – reforma: 1983
Ref. Cadastral UTM: 9679104

3.3. ESTAT DE CONSERVACIÓ








Estructura: Bo
Tancaments: Bo
Façanes: Regular
Fusteries: Bo
Coberta: Bo
Interiors: Bo
Ornamentació: Bo

2. CRONOLOGIA DE L’EDIFICI
4. VIDA DE LLUÍS CASTELLS I COMAS
1883. Any de finalització de la construcció, per a habitatge del Sr. Lluís Castells i Comas.

3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI
3.1. DADES ARQUITECTÒNIQUES
Es considerat un bé cultural d’interès local.
L’edifici es pot definir com una edificació culta, d’estil eclèctic amb reminiscències neoclassicistes i
fita del creixement urbà pel carrer Lluís Castells.
Edifici exent, encara que en l’alineació del vial, atès que es troba rodejat del jardí propi de la finca,
obrint façana a quatre vents.
De planta baixa i pis, de considerable alçada, és constituït per un cos central de tres crugies
perpendiculars al carrer, i dues galeries adossades lateralment, que perllonguen el volum
perceptivament cap a les cinc crugies, malgrat que aquestes darreres són obertes, porxades en
planta baixa i com a balcó-galeria, tancada per fusteria de llibret a la planta pis.
Les façanes anterior i posterior són el reflex de la organització interior funcionalment i
estructuralment, donant lloc a una sola obertura per crugia, composada sobre un eix vertical, amb
jerarquia entre plantes i respecte un eix central de simetria. Horitzontalment s’acusa el sostre
entremig com a motllura que recull els balcons, i a la cornisa superior de remat que dóna pas als
coronaments ja siguin de muret massís o de balustrada ceràmica sobre les galeries. A la part
posterior s’avença cap al jardí una terrassa amb balustrada ceràmica, corresponent a un cos
semisoterrani. Presideix l’edifici una torre-mirador que s’aixeca dues plantes per sobre del terrat, en
posició de l’escala que comunica verticalment l’edifici.
Interiorment destaquen artesanies a la vista entre les fusteries, els enguixats i estucats, els revoltons
i les biguetes de fusta a la vista, així com els paviments de mosaic.

Comerciant, financer i benefactor. Fill de Baldiri Castells i Pons i
d’Engràcia Comas i Alabern. Estigué casat amb Rosa Sivilla i Gener
(germana del prelat Tomàs Sivilla, que fou, des del 1878, bisbe de
Girona) tingueren tres fills: Lluís, Enriqueta i Elisa que estigué casada
amb l’escriptor Joan Almirall i Foraste.
En la seva joventut es va veure afectat per l’avalot de les quintes de
1845.
Com d’altres dels seus germans va dedicar-se als negocis, activitat de
la qual va obtenir grans beneficis, sobretot en el comerç transoceànic.
Des de Barcelona i fins a Londres passà per diverses capitals europees.
Va fletar vaixells i transportà mercaderies de tot tipus entre el vell i el
nou continent. Retornant a la vila de Sant Boi de Llobregat promogué
diverses obres entre les que destaca la construcció de diversos ponts
de fusta, amb pas de peatge, sobre el riu Llobregat (1864, 1867 i
1868). La força de les aigües acabà, ràpidament, amb els seus
propòsits de clara intencionalitat econòmica, però que a la vegada
constituïen una millora notable, per al Sant Boi vuitcentista.

Lluís Castells i Comas. Font:
Arxiu Històric Municipal de
Sant Boi de Llobregat

Després de la destrucció del darrer pont dels Castells, el 1872, i fins a la inauguració del pont de
ferro sobre el Llobregat, obra de la Diputació Provincial (1904), s’hagué de recórrer a l’ús de les
antigues barques, amb pas de sirga, conegudes a la vila des de època romana.
Un altre camp en el que destacaria, al costat del seu germà Jaume, seria en els treballs de
modernització de la vila, tot promoguent diverses iniciatives urbanitzadores com ara l’eixample per
la banda de ponent de la vila (entre el cap de la vila i Cal Raurich). Entre aquestes obres destaca la
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seva residencia d’estil colonial.

colocase en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial en señal de reconocimiento y que en cada
una de las escuelas públicas de esta villa se colocase un cuadro honorífico dedicado al eterno
recuerdo de tan generoso protector de la enseñanza.

Un altre aspecte a destacar de la personalitat de Lluís Castells és
l’activitat com a benefactor per les seves contribucions en
diverses obres d’embelliment de l’església parroquial i que li
foren reconegudes, des del bisbat, amb el nomenament d’Obrer
Honorari. L’acció que va transcendir molt més enllà de la seva
mort fou la institució de dos llegats, dotats d’uns grans capitals
(1893 i 1894), amb finalitats benèfiques i culturals.

Añadiose que tales acuerdos quedaron incumplidos hasta que conocida la omisión por el actual
Ayuntamiento acordó subsanarla desde luego encargándose la construcción de la lápida que debe ser
descubierta en este acto y la confección de los cuadros que en breve serán colocados en las escuelas.
Acto seguido el Sr. Alcalde descorrió la cortina que ocultaba la lápida. Esta es de mármol negro
leyéndose en ella “A la memoria del filantropich fill d’aquesta vila D. Lluís Castells Comas.
L’Ajuntament, Sant Boy 15 d’Agost de 1909.”

El primer llegat creava tres premis de cinc-centes pessetes, de
concessió anual, destinats a persones de la vila que haguessin
realitzat algun acte de sacrifici o d’abnegació, altruista, en favor
del proïsme. Posteriorment creà un premi similar adreçat, però, a
les persones nascudes arreu de la província de Barcelona. Algun
d’aquests premis es mantingué, recolzat per la Sociedad
Económica Barcelonesa de Amigos del País, fins ben entrada la
dècada dels seixanta del segle XX.
El segon llegat accentuava la promoció cultural i tenia com a
objectiu premiar la població escolar santboiana, especialment a
aquells i aquelles alumnes més distingides.

A continuación pronunciaron discursos un niño de cada una de las escuelas públicas a cargo del
Maestro Sr. Navarra y de las Maestras Sras. Zaragoza y Piniés leyendo también una sentida
peroración la maestra Sra. Pascual; haciéndose resaltar en todos ellos los beneficios otorgados por
el Sr. Castells a esta villa.
Resumió los discursos el Rdo. Sr. Castañeda, ensalzando los caritativos sentimientos del fundador
y encargando á los niños que se hagan dignos de tan espléndidas recompensas.
Can Castells aprox.1900. Font:
Arxiu Històric Municipal de Sant
Boi de Llobregat

A la vila de Sant Boi de Llobregat se li va dedicar un carrer (l’antic camí de Sant Climent) i,
posteriorment, van batejar-se amb el seu nom les antigues escoles societàries de l’Ateneu Familiar,
actualment anomenada CEIP Lluís Castells.
Cal destacar, tret lo comentat anteriorment, la seva gran amistat amb el doctor Antoni Pujades i
Mayans fundador del centre psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat, que va provocar que varies
vegades Lluís Castells i Comas tingué que donar gran quantitat de diners per al centre de salut
mental
Acord de l’Ajuntament Ple, 1 de novembre de 1909:
“En la Casa Consistorial de San Baudilio de Llobregat á primeros de Noviembre de mil
novecientos nueve. Bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Salvador Bou se reunieron en el salón de
sesiones, los Sres. Concejales al margen expresados; una Comisión de la Junta local de primera
enseñanza compuesta del Rdo. D. Miguel Castañeda, Cura-regente de la Parroquia, del Dr. D. Juan
Net, Inspector Municipal de Sanidad y de D. Joaquin Feu Casas; los representantes de los Herederos
de D. Luis Castells Comas, D. Juan Almirall y D. Luis Rivera y los Sres. Maestros de las escuelas
públicas con sus respectivos alumnos.
Abierto el acto, diose lectura por el infrascrito Secretario de los acuerdos de este Ayuntamiento
adoptados en sesiones de 25 de Abril de 1893 y 10 de Abril de 1894 dedicados a honrar la memoria
del filantrópico hijo de esta villa D. Luis Castells Comas por sus fundaciones referentes á socorros de
pobres, premios a la virtud y premios para los alumnos de las escuelas públicas de este municipio, a
cuyo fin se resolvió que el nombre de dicho señor se inscribiese en una lápida de mármol que se

Finalmente el Sr. Presidente pronunció sentidas frases dando las gracias á los concurrentes por
haber honrado el acto con su presencia al que se asocía dijo el pueblo de Sant Boy sin distinción de
clases.
Con lo que se dió por terminado el acto levantándose la presente que suscriben los Sres. del
margen de que certifico.”
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1.4. FITXA DE CATALOGACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1. ANTECEDENTS
1.1. OBJECTE DEL PROJECTE
La reforma i ampliació d’un edifici ja existent, destinat a albergar dependències municipals, a
l’emplaçament següent:
Adreça
Zona / Barri
Població
Municipi

c. Lluís Castells
Casc Antic
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Llobregat

Núm. / parcel·la

16

Codi postal
Comarca

08830
Baix Llobregat

1.2. PERSONES QUE INTERVENEN
Aquest projecte ha estar realitzat per l’estudiant d’Arquitectura Tècnica a l’Escola Politècnica
d’Edificació de Barcelona: David Poncelas Santos amb DNI 47608049-G, domiciliat a Plç/ Catalunya,
8B 5º 1ª (Sant Boi de Llobregat).
El tutor del present projecte final de carrera ha estat l’arquitecte i professor Rafael Marañón
González

1.3. DESCRIPCIÓ DEL SOLAR
El solar projectat, amb referència cadastral 9679104DF1797H0001OE, ubicat al casc antic del
municipi, amb una superfície 2508 m2, coeficient de participació del 100%, i catalogat com a edifici
singular datada la seva construcció en el 1883.
Per la mateixa zona existeixen altres edificis emblemàtics del municipi com són Can Morelló,
l’ajuntament del municipi, Cal Garrofa, Cal Fraret, Can Puig, Can Cílio, Can Mateu i la plaça del
Mercat de Sant Josep, entre d’altres.
El solar queda limitat per el nord amb una sèrie d’edificacions més actuals, per la façana est limita
amb edificacions privades i finalment per la façana oest limita amb l’Escola Infantil Sagrat Cor
Vedruna, que té l’accés per el mateix carrer Lluís Castells.
El projecte no contempla cap tipus de modificació en el relleu del solar.

12

ADAPTACIÓ I CANVI D’ÚS DE CAN CASTELLS PER A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
2.1. DADES URBANÍSTIQUES
L’edifici està catalogat com a patrimoni local d’interès cultural, es per això, que aquesta parcel·la
està ordenada en un pla urbanístic diferent als edificis del seu voltant.
Planejament vigent
Qualificació del sòl
Denominació zona
Usos admesos

PGM de Barcelona. Pla especial de protecció i rehabilitació del Patrimoni
Sòl Urbà
Sistema 7 Equipament comunitari. Subsistema 7a existent
Altres usos, esportiu, industrial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 2010. Planejament urbanístic

2.2. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC
2.2.1. Seguretat estructural
S’intueix que el sistema estructural de l’edifici compleix amb els requisits bàsics de
resistència mecànica i estabilitat, seguretat i durabilitat.
Prèviament a l’inici de les obres es farà un exhaustiu estudi de l’estructura per
determinar la seva situació real, i en el cas de que fos necessari, realitzar les
intervencions necessàries per garantir els requisits bàsics de seguretat estructural.
2.2.2. Seguretat en cas d’incendi
El compliment del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI), té per objecte
establir normes i procediments que permetin el compliment de les exigències bàsiques
de seguretat en cas d’incendi. La correcta aplicació del decret suposa satisfer els
requisits bàsics.

L’objectiu consisteix en reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris d’aquest
edifici pateixin danys provocats per un incendi accidental, com a conseqüència de les
característiques del projecte, construcció, ús o manteniment.
Segons l’annex SI A, aquest edifici es classifica com edifici d’ús administratiu.
- Exigència bàsica SI 1. PROPAGACIÓ INTERIOR
Segons les característiques de l’edifici, el seu ús i servei a prestar, queda integrat en
el grup reconegut per el DB-SI com a edifici d’ús administratiu.
La secció SI1. Taula 1.1., estableix que els edificis classificats com a administratius
s’han de compartimentar en sectors d’incendi amb una superfície construïda
màxima per sector de 2500m2. Com que l’edifici objecte del pressent projecte té una
superfície construïda total de 1099,14 m2, no seria necessari la compartimentació en
sectors d’incendi.
- Exigència bàsica SI 2. PROPAGACIÓ EXTERIOR
No queda afectat.
- Exigència bàsica SI 3. EVACUACIÓ
S’estableix una densitat d’ocupació en aquest tipus d’edifici de 10 m2/persona en
plantes/oficines i de 2 m2/persona en vestíbuls i zones d’ús públic.
Per tant es preveu una ocupació mitjana que no excedeixi les 100 persones en la
totalitat, només faria falta una única sortida d’evacuació al exterior. No obstant es
projecten dues escales d’evacuació i a causa de les característiques de l’edifici,
varies sortides a l’exterior des de la planta baixa, ja sigui al carrer o al jardí de
l’edifici.
- Exigència bàsica SI 4. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
En compliment amb la secció SI 4 de detecció, control i extinció d’incendis es
disposarà dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que s’indiquen a
continuació:
 Extintors portàtils d’eficiència mínima 21A – 113B, un cada 15 metres de
recorregut d’evacuació i a les zones de risc especial.
 Sistema d’alarma, ja que la superfície total excedeix els 1000 m2
2.2.3. Seguretat d’utilització
La configuració dels espais, els elements fixes i mòbils que s’instal·len en l’edifici, es
projecten de tal forma que puguin ser utilitzats amb les finalitats previstes dintre de les
limitacions d’ús de l’edifici, sense que suposi cap risc addicional per als usuaris.
- SU enfront al risc de caigudes SU 1. LLISCAMENT DEL PAVIMENT
Amb la finalitat de reduir el risc de lliscament, el paviment dels edificis o zones d’ús
administratiu, excloses les zones d’ocupació nul·la definides a l’annex SI A del DB SI,
tindran una clase adequada segons el punt 3 d’aquest apartat del DB SU 1.
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Taula 1.2. Clase exigible al paviment en funció de la seva localització
Localització i característiques del paviment
Zones interiors seques
- Superfícies amb pendent inferior al 6%
- Superfícies amb pendent igual o superior al 6% i escales
Zones interiors humides
- Superficies amb pendent inferior al 6%
- Superfícies amb pendent igual o superior al 6% i escales
-

-
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Clase
1
2
2
3

SU enfront al risc de caigudes SU 2. DISCONTINUÏTATS EN EL PAVIMENT
Excepte en zones d’ús restringit o exteriors i amb la finalitat de limitar el risc de
caigudes com a conseqüència d’ensopecs o ensopegades, el paviment ha de complir
les condicions següents:
a. No tindrà juntes que presentin un ressalto de més de 4mm. Els elements
sobresortints del nivell del paviment, puntuals i de petita dimensions, no han de
sobresortir del paviment més de 12mm i el sobresortint que excedeixi de 6mm en
les seves cares enfrontades al sentit de circulació de les persones no haurien de
formar un angle amb el paviment que excedeixi de 45º.
b. Els desnivells que no excedeixin de 50mm es resoldran amb una pendent que no
excedeixi el 25%.
c. En zones interiors per circulació de persones, el paviment no presentarà
perforacions o buits per els que es pugui introduir una esfera de 15mm de
diàmetre.

En escales de traçat corb, la petjada mesurarà en l’eix de l’escala, quan l’amplada
d’aquesta sigui menor que 1000mm i a 500mm del costat més estret quan sigui
major. A més, la petjada mesurarà 50mm, com a mínim, en el costat més estret i
440mm, com a màxim en més ample.
Podrà disposar-se de mesetes partides amb esglaons a 45º i esglaons sense tàbica.
En aquest últim cas la projecció de les petjades es superposarà com a mínim 25mm
(figura 4.1.). La mesura de la petjada no inclourà la projecció vertical de la petjada
de l’esglaó superior.
Es disposarà de barana en els costats oberts.

Figura 4.1. CTE. Esglaons sense tabica.

b. Escales d’ús general
En trams rectes, la petjada mesurarà 280mm com a mínim. En trams rectes o
corbs la contrapetjada mesurarà 130mm com a mínim, i 185mm com a màxim.
La petjada H i la contrapetjada C complirà en tota la mateixa escala la relació
següent:
540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm

SU enfront al risc de caigudes SU 3. DESNIVELLS
Les barreres de protecció tindran, com a mínim, una alçada de 900mm quan la
diferencia de cota que protegeix no excedeix de 6 m i de 1100mm en la resta de
casos, excepte en el cas de forats d’escala d’amplada menor que 400mm, en els
quals la barrera tindrà una alçada de 900mm, com a mínim.

Figura 4.2. CTE. Configuració dels esglaons

Figura 3.1. CTE. Barreres de protección en finestres

-

SU enfront al risc de caigudes. ESCALES I RAMPES
a. Escales d’ús restringit
L’amplada de cada tram serà de 800mm, com a mínim.
La contrapetjada serà de 200mm, com a màxim, i la petjada de 220, com a mínim. La
dimensió de tota petjada es mesurarà, en cada esglaó, segons la direcció de la
marxa.

ESCALES LINEALS
Petjada
Contrapetjada
Relació 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm

Codi Tècnic de l’Edificació
≥280 mm
130 ≥ H ≤ 185 mm
La relació es complirà en tota una escala

Nota: a causa de la diferent configuración de les escales, s’ha utilitzat l’escala més desfavorable.

Projecte
280 mm
185 mm
650 mm
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TRAMS
Número mínim d’esglaons per tram
Alçada màxima a salvar per tram
En una mateixa escala tots els esglaons tindran la
mateixa petjada
En una mateixa escala tots els esglaons tindran la
mateixa contrapetjada
En trams corbs (tots els esglaons tindran la
petjada)
En trams mixtes
Amplada lliure (núm. persones previstes ≤100)
REPLÀ
Amplada de replà
Longitud del replà
BARANES
A un costat de
l’escala
En tots dos
costats

Codi Tècnic de l’Edificació
3
≤3,20m

Projecte
3
2,40m

Obligat

Compleix

Obligat

Compleix

Radi constant

-

La petjada mesurarà al tram corb ≥
petjada parts rectes
1000mm
Codi Tècnic de l’Edificació
≥ amplada de l’escala
≥ 1000mm

1000mm
Projecte
Correcte
2550mm

Codi Tècnic de l’Edificació

Projecte

Quan salvin alçades superiors a 550mm

Procedeix

Quan l’amplada ≥ 1200mm o quan estigui previst l’ús de
persones de mobilitat reduïda

No
procedeix

2.2.4. Salubritat
El conjunt de l’edifici disposarà de medis que impedeixin la presencia d’aigua o humitats
inadequades procedents de precipitacions atmosfèriques, del terreny o de
condensacions, i disposarà de medis per impedir la seva penetració o, en el cas,
permetre la evacuació sense provocar danys.
S’haurà de disposar de medis perquè en recintes com en banys, es puguin ventil·lar
adequadament, eliminant els contaminants que es produeixen de forma habitual durant
el seu ús normal, de forma que s’aporti un caudal suficient d’aire exterior i es garanteixi
l’extracció i expulsió d’aire brut.
Es garantitzarà el subministrament a l’equipament higiènic previst d’aigua apta pel
consum de forma sostenible, aportant caudals suficients pel seu funcionament, sense
l’alteració de les propietats d’aptitud pel consum, i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control
d’aigua.
L’edifici disposa de mitjans adequats per l’evacuació de les aigües residuals generals de
forma independent amb les precipitacions atmosfèriques o aigües pluvials.

2.2.5. Estalvi d’energia i aïllament tèrmic
Es dedueix que l’edifici disposa d’un envolvent adequat a la limitació de la demanda
energètica necessària per mantenir-se en el nivell de benestar tèrmic en funció del clima
de la població, de l’ús previst i del règim d’estiu i hivern.
Les característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació
solar, permeten la reducció del risc de l’aparició d’humitats per condensació superficials
i intersticials que puguin perjudicar les característiques de l’envolvent.
Es tindrà en compte, especialment, el tractament dels ponts tèrmics per limitar les
pèrdues o guanyancies de calor i evitar problemes higrotèrmics en els mateixos.
S’haurà de preveure una instal·lació d’il·luminació adequada a les necessitats dels
usuaris i, a la vegada, eficaç energèticament disposant d’un sistema de control que
permeti ajustar l’encès de l’ocupació real de la zona, així com un sistema de regulació
que optimitza l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes
determinades condicions.
La demanda d’aigua calenta sanitària es cobrirà mitjançant la incorporació d’un sistema
de captació, emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa temperatura,
adequada a la radiació solar global de l’emplaçament i a la demanda d’aigua calenta
sanitària de l’edifici.
2.2.6. Protecció contra el soroll
Tots els elements constructius verticals (particions interiors, parets separadores de la
propietat o usuaris diferents, parets separadores de zones comuns interiors, parets
separadores de sales de màquines, façanes) tindran aïllament acústic requerit pels usos
previstos en les dependències que delimiten.

2.3. REQUISITS BÀSICS DE FUNCIONALITAT (LOE)
2.3.1. Utilització
La proposta segueix les necessitats del programa funcional d’un edifici municipal i les
consideracions establertes.
Per tant la solució adoptada s’orienta cap a aconseguir un nivell alt de confort i un
funcionament racional del seu programa de necessitats. En relació al programa bàsic, i
d’acord amb els paràmetres d’oficines, l’equipament comptarà amb una superfície total de
992,32 m2 distribuïts de la següent manera:
PLANTA BAIXA
Vestíbul
Atenció al ciutadà
Arxiu
Distribució
interna
Distribució interna 2
Sala de descans
Bany 1

PLANTA PRIMERA
Informació i espera
Bany 1
Bany 2
1 Bany adaptat
Servei jurídic
Servei assistència social
Coordinador serveis socials

PLANTA SEGONA
Bany 1
Bany 2
Sala tècnica
Sala de reunions
Oficina polivalent
Coord. serveis culturals i esport
Distribució interna
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Bany 2
Bany adaptat
Despatx regidor benestar social
Dept. gent gran, immigració i
cooperació
Sala de reunions
Espai de neteja
Nuclis de comunicació vertical

2.3.1.1.

Polítiques d’igualtat
Sala de reunions
Galeria
Distribució interna
Nuclis de comunicació vertical

Respecte a les façanes de l’edifici, construït en el s. XIX, per ser la residència de la
família Castells, molt famosa en l’època, destaca la seva ornamentació eclèctica,
sense gaires floritures. La façana principal està composta per 5 unitats i cada una
d’elles està formada per dos nivells, corresponent a la divisió interior de l’edifici.
Això vol dir que la façana té una clara intenció funcional, queda mostrada a
l’exterior
la
composició
interior.
La façana oest està composta per una sèrie de pilastres metàl·liques a la planta
baixa que suporten la segona planta, formant un porxo. La segona planta
d’aquesta façana està formada pràcticament per persianes mallorquines de fusta,
restaurades
de
les
originals.
La façana nord és la que dona accés a l’ampli jardí que té l’edifici al qual es pot
accedir per les quatre portes que hi ha a la planta baixa.
Finalment, la façana est es podria dividir en tres cossos, entre els que destaca el
central
que
és
on
es
situa
una
de
les
escales.
Acabats de l’envolvent final:

Nuclis de comunicació vertical

Criteris funcionals del projecte

Es tracta de donar resposta a la necessitat cada vegada major de dinamitzar el
poder municipal en diferents llocs per obtenir una atenció a la ciutadania molt més
propera.
El projecte s’estructura amb unes directrius clares situant a cada planta de l’edifici
tots els serveis necessaris per a que aquell departament funcioni de la manera més
eficient.
L’edifici és de planta rectangular, amb planta baixa i pis, i una torre-mirador molt
característica, de planta rectangular i que s’alça dos pisos més. En una façana
lateral hi ha una galeria que descansa sobre un porxo d’arcs de punt rodó
suportats per columnes de ferro. L’edifici es coronat per un ampit cec a la part
central i una original barana sobre anelles als laterals i a la torre.
2.3.1.2.
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Coberta
Coberta
Coberta
Façana
Mur cortina
Fusteria

Criteris compositius del projecte
Proteccions

La regularitat de la planta i la catalogació de l’edifici com a patrimoni arquitectònic,
a obligat alhora de realitzar la distribució interior i de mantenir criteris estètics i
compositius
en
el
seu
interior.
Es proposa la primera planta de l’edifici com un espai per treballs administratius
que doni suport a la resta de les plantes. Aquesta planta queda dividida en una
part pública i una privada; la pública la confecciona el vestíbul, secretaria,
administració, sala de visites, nucli de circulació i escales i els serveis. Mentre que
la part privada resta formada per el departament de cultura, el despatx del gerent,
un
arxiu
intern
i
la
sala
de
descans
del
personal.
La segona planta de l’edifici està orientada a ocupar els serveis socials. La zona
pública la formen la zona d’informació i la sala polivalent, mentre que la privada
consta de dues consultes per assistència social i una per metge.
Finalment, la tercera planta que és la planta on es fa l’ampliació, es totalment de
caràcter d’ús intern, format per dos despatxos, zona de treball amplia i que dona
accés a la petita terrassa que té l’edifici, i dues sales de reunions, una de les quals
està projectada per fer-se servir com a nexe de reunió entre les 3 plantes.

Material
Color
Coberta transitable amb llosa Wengué
flotant WOODECK
Coberta invertida no transitable
Gris

2.3.1.3.

Vidre laminat colorat i vitrificat
Verds
Alumini anoditzat
Plata
Lames originals de fusta, després
de ser tractades contra la Color original
intempèrie.

Quadre de superfícies

Estància
Planta Baixa
Vestíbul
Atenció al ciutadà
Arxiu
Serveis
Espai de neteja
Sala descans personal
Coordinador benestar social
Departament de gent gran, immigració i cooperació
Sala de reunions
Circulacions i escales
Planta Primera
Àrea d’informació i espera
Serveis

Superfície
24,45
22,87
22,17
20,97
1,20
13,26
15,92
71,76
21,70
77,42
51,75
26,68
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Circulacions i escales
Servei jurídic
Assistència social
Coordinador de serveis socials
Polítiques d’igualtat
Sala de reunions
Galeria
Planta Segona
Serveis
Circulacions i escales
Sala tècnica
Zona comú de treball
Coordinador serveis culturals i esport
Sala de reunions
Planta primera mirador
Planta segona mirador
Total superfície útil
Total superfície construïda

41,17
23,66
23,10
30,74
51,37
27,32
42,89

3. RESUM DEL PRESSUPOST

14,52
21,11
5,20
98,60
17,10
20,04
11,25
11,25

13% DESPESES GENERALS
6% BENEFICI INDUSTRIAL

992,32
1099,14

1.1.1. Accessibilitat
El projecte garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació, la
seva accessibilitat, amb el compliment de la normativa vigent.
L’edifici, disposa de dos ascensors, té un itinerari practicable que uneix les diferents
entitats amb les dependències d’ús comunitari i amb la via pública, amb les condicions
següents de l’article 27.1 del Decret 135/1995:
Itinerari practicable que uneixi les dependències d’ús comunitari i la via pública.
Amplada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut:
Canvis de direcció: poder inscriure un cercle lliure d’obstacles de:
Alçada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut:
No inclou cap tram d’escala
S’admet un graó a l’entrada de l’edifici d’una alçada màxima de:
Espai lliure a banda i banda de graó:
Alçada de graó:

≥ 0.9m
Ø ≥ 1.2m
≥ 2.10m
14cm
≥ 1.2m
≤ 0.12m

El pressupost d’execució material del projecte puja a la quantitat de SIS-CENTS NORANTAQUATRE MIL NOU-CENTS UN EURO AMB SETANTA-SET CÈNTIMS.
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ GENERAL

694.901,77€
90.337,23€
41.694,10€
SUBTOTAL:

16% IVA
TOTAL PRESSUPOST

826.933,10€
132.309,30€
959.242,40€
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
1. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA
1.1.

ENDERROCS

Prèviament s’han d’anular les instal·lacions existents.
S’inicia l’enderroc de les zones susceptibles a ser enderrocades segons plànol, mitjançant sistemes
manuals i mecànics.
L’enderroc de manera manual dels elements divisoris es farà utilitzant martells hidràulics, al ser la
única manera d’accedir al edifici sense deteriorar-lo. La càrrega de runa es farà manualment sobre
contenidor i transport a abocador autoritzat.
L’enderroc de paviments i soleres es realitzarà manualment i amb martell picador, amb càrrega de
runa sobre contenidor i transport a abocador autoritzat.
El desmuntatge de la fusteria es realitzarà manualment al ser elements d’alt valor arquitectònic. Es
carregarà sobre camió degudament protegides i transportades a empresa restauradora per la seva
posterior re col·locació.

1.2.

ESTRUCTURA

Formada per una sèrie de parets de càrrega originàries des de la construcció de l’edifici datat en el
1850.
Aquesta estructura la conformen les parets de càrrega originàries de l’edifici formades per maons
ceràmics conformant parets de diferents gruixos per tal de suportar les càrregues superiors.
Els forjats estan formats per perfils metàl·lics normalitzats, amb formigó i cassetons ceràmics, datats
de la anterior reforma a biblioteca municipal.
En planta segona s’opta per realitzar un nou forjat que descarregarà sobre les parets de càrrega.
Aquest nou forjat és del tipus xapa col·laborant descansa sobre perfils metàl·lics normalitzats. El
sistema escollit és INCO 70.4 de INCOPERFIL, amb aquest sistema s’estalvia en el procés de
formigonat ja que no es fan servir encofrats, sinó que la pròpia xapa grecada serveix d’encofrat i li
proporciona al forjat resistència a la flexió. Aquesta xapa estarà unida als perfils metàl·lics mitjançant
peces proporcionades per la mateixa empresa fabricadora dels perfils (veure plànol de detall SC.01.

Croquis INCO 70.4 Col·laborant

1.3.

TANCAMENTS

Les façanes de l’edifici, segueixen les mateixes característiques:
Es manté l’ordenació original, conservant la fusteria després de ser tractada. La façana té la funció
estructural, mantenint un gruix constant en les dues planes. A la planta de la coberta, el gruix de les
baranes respecte a la paret de la façana es redueix mínimament, mantenint la ornamentació que
caracteritza a l’edifici.
A la planta coberta es disposa d’un mur cortina amb perfilaria d’alumini anoditzat plata mate, format
per muntants estructurals verticals rectangulars col·locats cada 100-130cm amb ruptura del pont
tèrmic mitjançant la interposició d’una junta intercalaria de PVC reforçat entre els perfils
d’estructura i els perfils de contratapa, ancorats a forjats mitjançant perfilaria i peces especials
d’acer laminat en calent amb acabat galvanitzat.
Travessers horitzontals superior i inferior de rigidització en perfils d’alumini de les mateixes
dimensions que els muntants.
Les unions muntants - travessants, en tall recte, mitjançant embuts especials d’alumini amb junta de
silicona per garantir l’estanquitat de la unió.
Envidrament acústic amb cambra del tipus Climalit 4+4.16.8 format per vidre laminar interior de
4+4 amb làmina de butiral de polivinil incolor esmorteïdora del so, cambra d’aire deshidratat amb
16mm de gruix i lluna exterior simple incolora de 6mm amb tractament de baixa emissivitat
garantint els valors de U = 1,5W/m2 i Fs = 49%.

1.4.

COBERTA

1.4.1. Coberta planta transitable amb acabat flotant
Aquesta coberta es troba a la planta segona. Està resolta amb el sistema TPO de Texsa Synthetics .
Coberta formada per el formigó de formació de pendents (1%) amb un espessor mitjà de 5cm,
rematat amb una capa de morter de 3cm. Capa separadora geotèxtil no teixit a base de polipropilè i
polietilè, antialcalí, amb resistència a la perforació de 1500N tipus TERRAM 1000 amb solapaments
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de 10cm com a mínim. Membrana impermeabilitzant formada per la làmina poliolefina
termoplàstica (TPO), reforçada amb malla de polièster, TEXSALON MP de 1.14mm de gruix.
Col·locació de l’aïllament tèrmic de poliestirè extruït de resistència de compressió de 3kg/cm2 i
d’espessor 60mm ROOFMATE SL 60. Capa separadora de geotèxtil no teixit termosoldat a base de
polipropilè i polietilè, resistència al punxonament estàtic de 2250N tipus TERRAM 1500. Acabat amb
llosa WOODECK sobre plots tipus TEXSAPLOT.

1.5.3. Cel - rasos
Es poden distingir els següents casos:


1.4.2. Coberta plana no transitable protegida amb llosa aïllant
Aquesta coberta es troba al nivell 3. Està resolta amb el sistema TPO de Texsa Synthetics.
Coberta formada per el formigó de formació de pendents (1%) amb un espessor mitjà de 5cm,
rematat amb una capa de morter de 3cm. Capa separadora de geotèxtil no teixit a base de
polipropilè i polietilè, antialcalí, amb resistència a la perforació de 1500N tipus TERRAM 1000 amb
solapaments de 10cm com a mínim. Membrana impermeabilitzant formada per una làmina de
poliolefina termoplàstica (TPO), reforçada amb malla de polièster TEXSALON MP de 1.14mm
d’espessor. Col·locació d’aïllament tèrmic de poliestirè extruït de resistència de compressió de
3kg/cm2 i d’espessor 60mm ROOFMATE SL 60. Capa separadora de geotèxtil no teixit termosoldat a
base de polipropilè i polietilè, resistència a la perforació de 1500N tipus TERRAM 1000. Acabat amb
llosa aïllant.

1.5. PARTICIONS I ELEMENTS INTERIORS
1.5.1. Particions interiors
Les divisions interiors d’obra es resoldran amb parets de maó calat de 29x14x10cm per revestir o
amb paret de totxana de 29x14x10cm per revestir, segons el cas. També es resolen certes particions
i/o revestiments del projecte amb envans de plaques de cartró - guix laminat de 15mm de gruix amb
perfilaria d’acer galvanitzat i aïllament amb plaques semirígides de llana de roca.

1.5.2. Particions desmuntables
Les divisions desmuntables es resolen amb el sistema M92
de Movinord obtenint un espessor final de 80mm.
En el cas dels lavabos de les diferents plantes, les divisòries
de cada lavabo es resolen amb un sistema de cabines
realitzades amb plaques d’acer inoxidable amb nucli
d’escuma aïllant tipus Classiccell de Kingland o equivalent de
42mm de gruix.





Cel – ras de plaques de fibres minerals de 600x600x15mm, model CERAMGUARD
d’ARMSTRONG, amb tractament hidròfug per ser instal·lats als banys de totes les plantes. Es
col·locarà amb perfileria totalment oculta d’acer galvanitzat, suspesa del forjat mitjançant
grapes regulables amb pern roscat i encaixat a pressió en el perfil i amb perfil en L en tot el
perímetre. Damunt de la cara oculta es reforçarà l’aïllament amb llana de roca de 30mm de
gruix.
Cel – ras de plaques de fibres minerals de 600x600x19mm, model ULTIMA DB
d’ARMSTRONG, sobre estructura d’acer galvanitzat, suspesa del forjat mitjançant grapes
regulables amb pern roscat i encaix a pressió en el perfil i amb perfil especial en L al
perímetre, agafat al parament.
Cel – ras continu format per panells acústics tipus PLADUR®FON o equivalent, a base de guix
laminat de 13mm de gruix acabat amb perforacions, amb incorporació de vel acústic de fibra
de vidre a la cara posterior, muntat sobre perfilaria continua T-47 d’acer galvanitzat de gruix
0.55mm separats 600mm entre eixos i suspès del forjat mitjançant varilles roscades d’acer
galvanitzat.
1.5.4. Fusteria interior

La fusteria interior anirà integrada generalment als panys d’obra lateralment. Les portes seran
batents o pivotants segons els casos, amb estructura interior de fusta i acabat amb DM per pintar.
Totes tindran una alçada de 2.10cm a excepció de les que es mantenen de la distribució original.
Les portes i tancaments envidrats interiors es resoldran amb perfilaria d’acer per pintar segons
plànols, a base d’un marc de platina d’acer de 10x62mm amb filets de 15x30mm per a vidres fixos i
llunes securitzades pivotants amb freno encastat a paviment per a les practicables.
1.5.5. Serralleria interior
Les portes tallafocs amb grau de resistència EI-60, seran d’acer amb acabat pintat martelé.
Les baranes d’escala seran d’acer, amb una alçada de 100cm, formada per travessers superiors,
inferiors i verticals cada 28cm, finalitzats amb vidre laminar tipus stadip de 10+10mm i aniran al
conjunt de la perfilaria. El passamà serà rectangular de 50x30mm soldat a les platines verticals. Tota
ella fixada mecànicament o soldada a l’estructura de l’escala.
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1.6. ACABATS
1.6.1. Paviments
Es poden distingir els següents tipus de paviments







Paviment de linòleum tipus MARMOLETTE ACOUSTIC LPX d’ARMSTRONG, de 4mm de gruix,
color LIGHT SAHARA.
Paviment antilliscant porcel·lànic de 244x244x10mm tipus CONCEPT ANTRACITA de
ROSAGRÉS.
El paviment de terratzo serà de 40x40cm de tipus Mata Vipreston o equivalent, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment elaborat a l’obra amb formigonera, per a ús intens,
amb posterior rebaix, polit i abrillantat.
Paviment de xapa metàl·lica perforada i tractada tipus relliga.
Llosa flotant WOODECK de 2000x145x21mm simulant fusta de wengué per a la coberta de la
planta segona.
Paviment linóleum
MARMOLETTE
ACOUSTIC LPX
Paviment CONCEPT ANTRACITA de RosaGrés

1.6.2. Revestiments
Es poden distingir els següents tipus de revestiments




Trasdossat amb placa de Trespa Virtuon amb fixació oculta amb adhesiu estructural i panells
de 8mm, color Arena o similar.
Trasdossat amb placa de cartró-guix amb fixació oculta, ja sigui formant envans divisoris o
simplement sobre el parament existent.
De pintura. Es tracta de l’últim procés de revestiment de les plaques de cartró - guix i que
aniran pintades amb pintura d’origen vegetal i en els banys amb propietats hidròfugues.
1.7. EQUIPAMENTS DIVERSOS
1.7.1. Ascensors

Es col·locaran dos ascensors sense cambra de màquines que van des de planta baixa fins a planta
primera i des de planta baixa fins a planta segona. Es tractarà d’ascensors d’ús públic de dues i tres
parades respectivament, amb una càrrega de 300kg cadascú, totalment adaptats a minusvàlids, amb
tracció elèctrica de freqüència variable i màquina sense reductor.
Model Synergy 320-01 de ThyssenKrupp Elevadores o equivalent segons dimensions de forats i sense
cambra de màquines.
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2. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
2.1.

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

El disseny i l’execució de la instal·lació seguirà el CTE DB-SH 5: “Evacuació d’aigües”, complint amb
totes les indicacions establertes.


Connexió general

El sistema de clavegueram existent a la població de Sant Boi de Llobregat és separatiu. La
connexió de les aigües residuals a la xarxa de clavegueram (que discorre pel Carrer Lluís Castells)
es realitzarà per mitjà d’un tub de PVC de 200mm que s’origina a la planta baixa. El sistema de
recollida d’aigües pluvials serà independent del de fecals i originarà dos conductes de PVC, un de
200mm de diàmetre i l’altre de 160mm de diàmetre.


Sistema horitzontal:

Els col·lectors de les dues xarxes de sanejament aniran penjats en totes les plantes. Els col·lectors
penjats estaran subjectats per abraçadores cada 1.5m garantint que com a mínim hi hagi una
pendent del 1% en tot el seu recorregut i sempre descendent fins arribar al baixant o element de
connexió proposat, seguint les instruccions de l’apartat 3.3.1.4.1. del CTE DB-HS 5. El traçat de
tots els col·lectors és l’indicat als plànols sempre i quan no impedeixi la correcta instal·lació
d’altres elements. Els col·lectors penjats seran de PVC segons normes UNE i els soterrats seran
de PVC sèrie SN-8 segons UNE-EN 1401-1 i els seus diàmetres corresponen a la taula exposada,
basada en els càlculs del capítol 4 del CTE DB-HS 5.




6
6
2

Dimensionat de les unitats de desguàs que generen aigües negres:

A la taula que es mostra a continuació es presenta els diàmetres dels sifons i les derivacions
individuals de cadascun dels aparells que s’instal·laran. També es mostra les unitats de desguàs
(UD) d’acord al que s’estableix al DB HS 5.
Aparell sanitari Unitats de desguàs (UD) Diàmetre mínim (mm)
Lavabo
2
40
Inodor
5
100
Urinari suspès
2
40

50
50
40

Característiques de disseny de la instal·lació
o Dades







Edifici d’ús públic
Intensitat de pluja segons CTE: 110,00 mm/h
Distància màxima entre inodor i baixant: 1,00 m
Traçat senzill per obtenir una evacuació per gravetat
Distància entre sifó i baixant ≤ 2,00 metres.
En aigüera, safareig, lavabo i aparells amb sifó individual, la distància fins al
baixant ha de ser 4,00 m. com a màxim i pendents entre 2,5% i 5%.

Sistema vertical:

Els baixants principals, tant d’aigües pluvials com residuals, s’ubiquen en els passos
d’instal·lacions indicats en plànols. Tots ells s’hauran de realitzar sense cap mena de desviació,
exceptuant les desviacions segons plànols, i amb diàmetre uniforme, seguint les condicions
establertes en l’apartat 3.3.1.3. del CTE DB-HS 5. Tots els baixants es realitzaran amb PVC segons
normes UNE i els diàmetres nominals dels mateixos ve determinat per les taules basades en els
càlculs exposats al capítol 4 del CTE DB-HS 5.


Safareig
Rentavaixelles
Aixeta aïllada

o Materials
Sèrie: PVC llis
Descripció: Sèrie B (UNE-EN 1329)
Coef.Manning: 0,009
Referència comercial Diàmetre intern
Ø32
26
Ø40
34
Ø50
44
Ø63
57
Ø75
69
Ø80
74
Ø82
76
Ø90
84
Ø100
94
Ø110
103,6
Ø125
118,6
Ø140
133,6
Ø160
153,6
Ø180
172,8
Ø200
192,2
Ø250
240,2
Ø315
302,6

ADAPTACIÓ I CANVI D’ÚS DE CAN CASTELLS PER A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

2.2.

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

Les característiques d’aquest subministrament són les següents:





Procedència de l’aigua potable: Xarxa pública
Punt de connexió: Carrer Lluís Castells
Pressió disponible a la xarxa pública: 4 bar
Ramal principal en punt de connexió: DN 63, exclusió per a l’edifici

2.2.1. Descripció de la instal·lació
Generalitats
La instal·lació de fontaneria (AFS) es composarà de diverses parts. Des de la xarxa de distribució surt
una escomesa (conservant la original), on es col·locarà una clau de presa, una clau de registre i una
clau de pas o clau general d’edifici. En aquesta darrera es on començarà el tub d’alimentació de
l’edifici que enllaçarà amb la instal·lació interior de l’edifici. La unió de l’escomesa amb el tub
d’alimentació es realitzarà amb una clau de pas situada a l’armari situada a la façana principal del
conjunt que allotjarà els comptadors d’aigua i d’electricitat. Des de la clau de pas, sortirà el tub
d’alimentació cap al comptador general únic. Els tubs que s’utilitzarà per a cada zona de la
instal·lació seran els següents:



Escomesa i tub d’alimentació: Polietilè d’alta densitat
Muntants, derivacions i alimentacions a cada aparell: Coure

Xarxa d’aigua interior
Les canonades que conformaran la xarxa d’aigua freda sanitària seran de coure i estaran aïllades
amb escuma elastomèrica. Per tal de facilitar el futur manteniment es disposa de vàlvules de tall a
l’entrada de cada nucli on es produeixi consum d’aigua. Els principals elements consumidors d’AFS
són els rentamans i inodors. Els recintes humits seran, en essència, els serveis higiènics. Les aixetes
dels lavabos seran temporitzades amb pulsació suau i tindran elements estalviadors d’aigua, com el
regulador de cabal.
Els aïllaments de les canonades d’aigua freda, segons el RITE, variarà en funció del diàmetre de les
canonades:
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D < 35mm  e: 20mm
D < 60mm  e: 30mm
D < 90mm  e: 30mm
D < 140mm  e: 40mm

2.2.2. Càlculs
A continuació es mostra de manera explicativa els criteris per realitzar els càlculs.
Els resultats dels càlculs es pot veure en l’Annex 1. Càlculs de les instal·lacions
Cabals
Per al càlcul del cabal instal·lat s’ha fet servir les instruccions de la taula 2.1 de la Secció HS 4 del Codi
Tècnic a on s’indiquen els cabals instantanis mínims per a cada tipus d’aparell:
Tipus d’aparell

Cabal instantani mínim AFS
(l/s)
0,1
0,1
0,15
0,2
0,15
0,15

Lavabo
Inodor
Urinari suspès
Safareig
Rentavaixelles
Aixeta aïllada

Cabal instantani mínim ACS
(l/s)
0,065
0,1
0,1
0,1

El cabal total instantani (Qtot) d’un tram s’obté de la suma de cabals instantanis (Qi) dels punts de
consum, essent n, el número d’aparells del mateix tipus.

𝑄𝑡𝑜𝑡 =

Q j × nj

Coeficient de simultaneïtat
El coeficient de simultaneïtat s’ha de calcular amb la següent expressió:
𝐾𝑣 =

1
𝑛−1

On:
Kv

=

Coeficient de simultaneïtat entre aparells

n

=

Número d’aparells instal·lats

Qmax

=

Cabal màxim previsible (l/s) d’aigua freda

SumQ =

Suma del cabal instantani mínim d’aigua freda dels aparells instal·lats (l/s)

El dimensionat de la xarxa es realitzarà a partir del dimensionat de cadascun dels trams, i per això es
partirà del circuit considerant com el més desfavorable aquell que conti amb la major pèrdua de
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pressió deguda tant al fregament com a la seva alçada geomètrica. El dimensionat dels trams es
realitzarà d’acord al següent procediment:







El cabal màxim de cada tram serà igual a la suma dels cabals dels punts de consum alimentats
d’acord amb la taula 2.1.
S’establiran els coeficients de simultaneïtat de cada tram d’acord amb un criteri adequat.
Es determinarà el cabal de càlcul de cada tram com el producte del cabal màxim per el
coeficient de simultaneïtat corresponent.
Elecció d’una velocitat de càlcul compresa entre els següents intervals.
Canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m/s
Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i la velocitat.

La instal·lació s’ha calculat tenint en compte els paràmetres esmentats anteriorment i amb l’objectiu
d’obtenir els següents paràmetres de funcionament:




Velocitat de càlcul del fluid:
o Canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m/s
o A zones interiors: entre 0,50 i 1,50 m/s
o A la resta de zones: entre 0,50 i 2,00 m/s
Pressió mínima:
o 100 kPa per a aixetes comunes
o La pressió en qualsevol punt no superarà els 500 kPa

Com a resultat de tots els càlculs realitzats, s’obté el dimensionat específic per a cada un dels
elements de la instal·lació que apareix en la documentació gràfica.
Segons lo establert a l’apartat 2.3. del CTE – DB – HS, s’estableixen uns criteris per estalviar aigua:
-

S’ha de disposar d’un sistema de contabilització per aigua freda i per aigua calenta
per a cada unitat de consum individualitzat.
A les xarxes d’ACS s’ha de disposar d’una xarxa de retorn quan la longitud de la
canonada d’anada fins al punt de consum més allunyat sigui igual o superior a 15m.
En les zones de pública concurrència dels edificis, les aixetes dels lavabos i cisternes
han d’anar equipades de dispositius d’estalvi d’aigua.

Materials
Sèrie: Coure
Descripció: tub de coure
Rugositat absoluta: 0,0420 mm
Referència comercial
Diàmetre intern
Ø12
10,4
Ø15
13
Ø18
16
Ø22
20
Ø28
25,6
Ø35
32
Ø42
39
Ø54
50
Ø64
60
Ø76
72
Ø89
85
Ø108
103

Sèrie: PEX
Descripció: polietilè reticulat 10kg/cm2 (60º)
Rugositat absoluta: 0,0420 mm
Referència comercial
Diàmetre intern
Ø12
8,4
Ø16
12,4
Ø20
16,2
Ø25
20,4
Ø32
26,1
Ø40
32,6
Ø50
40,8
Ø63
51,6

2.2.3. Aigua Calenta Sanitària
En aquest cas només en consumirà aigua calenta a les aixetes de tots els tipus i a la pressa per al
rentavaixelles.
Per tal d’abastir el consum d’aigua calenta, la instal·lació s’ha dissenyat utilitzant col·lectors solars
col·locats a la coberta i orientats al sud, connectats a un interacumulador situat a la sala tècnica de la
planta segona i que està auxiliat per un escalfador elèctric per tal d’arribar a les necessitats de
temperatura en l’umbral del confort.
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o
o
o
o
o
o
o

INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Generalitats
El disseny de la instal·lació de baixa tensió està basat en el compliment del vigent REBT (Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión). La potència a contractar segons els càlculs adjuntats, ascendeix a
436 kW.
2.3.1. Característiques de la instal·lació
CGP, equips de mesura i derivació individual






La posició de cada subquadre es troba grafiada als plànols d’instal·lació elèctrica. Els esquemes
unifilars adjunts detalles la configuració, quant a línies i proteccions, de cada quadre elèctric.


Caixa general de protecció (C.G.P.)
La caixa general de protecció (C.G.P.) és el inici de la propietat de les instal·lacions de l’usuari.
Aquesta conté els dispositius de protecció de la línia general d’alimentació. Se situarà a
l’interior de l’armari previst a la façana principal de l’edifici, a la mateixa envolvent en la que
es preveu la instal·lació de l’equip de comptatge.
Equip de mesura i comptatge
És l’equip responsable de la mesura d’energia consumida per l’usuari. Conté les proteccions
de la derivació individual. S’instal·larà un mòdul TMF-10 amb equip de comptatge multi
funció. L’equip de mesura i comptatge està ubicat al mateix armari on es troba la CGP.
Derivació individual
És la línia que uneix l’equip de mesura amb la instal·lació interior de l’usuari. En el present
projecte aquesta línia anirà des de l’equip de mesura fins al quadre general de distribució, del
qual partiran les línies d’alimentació a cada subquadre. La derivació individual discorrerà sota
safata metàl·lica situada al celràs de la planta baixa i serà independent i exclusiva. Els
conductors seran de baixa opacitat i lliures d’halògens.



Caiguda de tensió
La secció dels conductors s’ha determinat per que des de l’origen de la instal·lació fins al punt
més llunyà de la instal·lació, la caiguda de tensió sigui com a màxim:
o 3% per receptors d’il·luminació
o 5% per la resta de receptors



Intensitats màximes admissibles
Les intensitats màximes permeses en els conductors de la instal·lació interior o receptora es
regiran segons el REBT.
Per al càlcul de seccions s’ha seguit l’esmentada norma, i el seu resum del reglament de baixa
tensió, la taula 1 de la instrucció BT-19.
Els conductors es protegiran amb interruptors automàtics magneto tèrmics de intensitat
nominal inferior a la intensitat màxima admissible per el conductor.



Proteccions contra sobre intensitats
Tots els circuits de la instal·lació estaran protegits contra sobre intensitats.
Els dispositius emprats seran els interruptors automàtics magneto tèrmics. Aquests tindran
detecció sobre tots els pols (inclòs el neutre) i seran de tall omnipolar.

Instal·lació interior



Subdivisió de la instal·lació interior
La instal·lació s’ha subdividit en els següents quadres secundaris:
o Quadre General de Distribució: Situat a la Planta Baixa (marca Merlin Gerin model
Prisa GX).

Conductors
Els conductors emprats en la instal·lació interior seran de coure aïllats, de baixa opacitat i
lliures d’halògens. Les seccions dels conductors de cada línia apareixen a la taula de càlcul
que s’adjunta. El càlcul de la secció es realitza en funció de dos paràmetres:
o Les intensitats màximes admissibles o la temperatura d’escalfament del propi
conductor (funció de la seva secció).
o La caiguda de tensió (funció, entre d’altres, de la longitud del conductor).

Els conductors de protecció tindran un mínim de secció de 2,5mm2 si els conductors de protecció no
formen part de la canalització d’alimentació i tenen protecció mecànica o 4mm2 si no tenen
protecció mecànica.

1.1.1. Instal·lació interior

El sistema de distribució interior és en forma radial. Des del QGD parteixen diferents línies que
alimenten subquadres de zones. Els trams principals de la instal·lació interior s’executaran,
generalment, amb canalitzacions a base de safates metàl·liques (tipus REJIBAND o similar)
instal·lades sota celràs. L’alimentació a les diferents plantes es realitzarà a través de muntants
executats amb safata metàl·lica. L’alimentació des de les safates fins els receptors elèctrics es
realitzarà amb conductor corrugat flexible i/o conductor rígid.

Subquadre Serveis comuns planta baixa (marca Merlin Gerin model Pragma F)
Subquadre Bloc Comú situat en planta baixa (marca Melin Gerin model Pragma F)
Subquadre Zona de treball planta baixa (marca Merlin Gerin Pragma F)
Subquadre Serveis comuns planta primera (marca Merlin Gerin model Pragma FX)
Subquadre Zona de treball 1 planta primera (marca Merlin Gerin model Pragma F)
Subquadre Zona de treball 2 planta primera (marca Merlin Gerin model Pragma F)
Subquadre Zona de treball planta segona (marca Merlin Gerin model Pragma F)



Proteccions contra contactes directes
Les mesures de protecció contra contactes directes es realitza mitjançant l’aïllament de les
parts actives, per mitjà d’obstacles físics, o per allunyament, segons l’especificat en el punt 3
de la instrucció BT-24.
 Protecció contra contactes indirectes
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Les mesures de protecció contra contactes indirectes són les assenyalades en la instrucció BT24.
El sistema de protecció contra contactes indirectes utilitzat és el tall automàtic de
l’alimentació en cas d’aparició d’una fallida.
Això es realitza mitjançant els interruptors diferencials.


Càlculs elèctrics
o Intensitats màximes en els conductors: Es dona compliment a la instrucció ITC-BT-19.
o Secció del conductor. Caiguda de tensió: La secció del conductor es determina segons
l’exposició del paràgraf anterior i tenint en compte que la caiguda de tensió màxima
no sigui superior al 5% de la tensió d’alimentació (cas de receptors amb força motriu)
i al 3% de la tensió de l’alimentació (per enllumenat).



Càlculs i resultats
Els càlculs s’han efectuat tenint en compte una càrrega del 100% i considerant aquelles línies
que, a igualtat de secció, tinguin una longitud major i suportin la potència més gran. A més,
s’ha fet l’aplicació dels coeficients. 1,63 (ITC-BT-44) en quant a línies per a llums de
descàrrega i de 1,25 (ITC-BT-47) en quant als motors.
Com es pot observar, els valors obtinguts per a la densitat ampermètrica i caiguda de tensió
acumulada a les línies, resulten inferiors als valors fixats en la instrucció ITC-BT-19.



Instal·lació d’enllumenat convencional
La instal·lació d’enllumenat ha estat dissenyada amb els criteris de seguretat, funcionalitat,
estalvi energètic i manteniment. La instal·lació es realitzarà bàsicament, amb il·luminació de
fluorescència amb reactància electrònica, per bé que hi ha distintes tipologies de lluminàries i
làmpades, tal com s’indica a la simbologia corresponent.
Les lluminàries seleccionades formen part de les empreses PHILIPS i TROLL.



Instal·lació d’enllumenat d’emergència
Les instal·lacions d’il·luminació d’emergència tenen com a objectiu assegurar, en cas de
fallida de la il·luminació normal, la il·luminació dels locals i accessos fins a les sortides, per
una eventual evacuació de les persones.
Les lluminàries emprades formen part de la marca DAISALUX.
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2.4.

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

2.4.1. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
La instal·lació de climatització s’ha dissenyat en aplicació del Reglament d’Instal·lacions tèrmiques als
edificis (RD 1027/2007). Es tracta d’una instal·lació basada en el sistema de cabal refrigerant
variable, consistent en fan-coils, unitats exteriors i evaporadores per a conductes. La distribució de
l’aire climatitzat es produirà a través d’una xarxa de conductes que reparteixen l’aire en la
dependència.
Els plànols adjunts mostres la posició de les unitats exteriors, de les unitats interiors i la distribució
de l’aire climatitzat a través de la xarxa de conductes.
Solució adoptada
La solució adoptada consisteix en 3 unitats exteriors per a climatització i 1 unitat exterior per al
tractament dels cabals d’aire que han de processar els fan-coils.
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climatització.
Canonades i valvuleria
La distribució del refrigerant des de les unitats exteriors fins a les unitats interiors es farà mitjançant
canonada de coure. Aquestes canonades aniran aïllades com indica el RITE a la IT 1.2.4.2.1., en
funció de l’espessor de les mateixes i del recorregut. Aquest serà de tipus Armaflex IT amb adhesiu
Armstrong. Les derivacions de la canonada de refrigerant es farà amb distribuïdors de dues sortides.
Unitats de control
Cada unitat interior disposarà d’un controlador individual amb pantalla LCD, amb la capacitat de
controlar diversos paràmetres de la unitat com són la temperatura, velocitat de l’aire, temporització
de funcionament, etc.
L’objectiu es mantenir en òptim grau d’estalvi els equips de producció sense repercutir en el confort.
Mitjançant els programes horaris es podrà posar a règim les oficines en previsió de la ocupació
prevista i també de les zones a ocupar.
2.4.2. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

Unitats exteriors
La taula que figura a continuació mostra les característiques de les unitats exteriors que es preveu
per a la instal·lació.
Espai
Unitat exterior
Potència frigorífica
Potència frigorífica
(estiu)
(hivern)
Coberta
MITSUBISHI ELECTRIC PUHY45kW
50kW
P400YHM-A
Coberta
MITSUBISHI ELECTRIC PUHY45kW
50kW
P400YHM-A
Les unitats exteriors aniran situades a la coberta de la planta segona i es en aquesta zona on
s’allotjarà la maquinària de climatització i de tractament d’aire (renovació amb recuperació de
calor).
Unitats interiors
A continuació s’indiquen les màquines interiors utilitzades en les diferents zones d’aquest
equipament. Tal com s’ha indicat anteriorment totes, elles corresponen a unitats de conductes (fancoils).
Màquines interiors
PEFY-P20VMM-E
PEFY-P63VMM-E
PEFY-P100VMM-E

Potència frigorífica unitària (estiu)
2,2 kW
7,1 kW
11,20 kW

Potència frigorífica unitària (hivern)
2,5 kW
8,00 kW
12,50 kW

La distribució de les unitats interiors es troba reflectida en els plànols de la instal·lació de

Per tal de donar compliment al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis i al CTE, es dissenya
un sistema de ventilació amb recuperació de calor i amb tractament tèrmic de l’aire aportat.
Necessitats de renovació d’aire per dependències


Planta baixa
o Vestíbul:
 Ocupació prevista: 8 persones.
 Segons la IT 1.1.4.2.2. del RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de
l’aire IDA 2, aire de bona qualitat.
 Segons la taula 1.4.2.4. de la IT 1.1.4.2.3. el cabal que es requereix és de 12,5
dm3/s (equivalent a 45 m3/h)
 Atès que la ocupació teòrica a efectes de ventilació s’ha estimat en 8
persones, el cabal a renovar és de 360 m3/h.
o Arxiu
 Ocupació prevista: 2 persones.
 Segons la IT 1.1.4.2.2. del RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de
l’aire IDA 2, aire de bona qualitat.
 Segons la taula 1.4.2.4. de la IT 1.1.4.2.3. el cabal que es requereix és de 12,5
dm3/s (equivalent a 45 m3/h)
 Atès que la ocupació teòrica a efectes de ventilació s’ha estimat en 2
persones, el cabal a renovar és de 90 m3/h.
o Zona de descans
 Ocupació prevista: 6 persones.
 Segons la IT 1.1.4.2.2. del RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de
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o Banys
 Ocupació prevista: 5 persones.
 Segons la IT 1.1.4.2.2. del RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de
l’aire IDA 4, aire de baixa qualitat.
 Segons la taula 1.4.2.4. de la IT 1.1.4.2.3. el cabal que es requereix és de 5
dm3/s (equivalent a 18 m3/h)
 El cabal de renovació és de 90 m3/h.
o Oficines
 Aquest espai està format per:
 Despatx regidor benestar social.
 Despatx departament de gent gran, immigració i cooperació.
 Sala de reunions
 Ocupació prevista: 7 persones.
 Segons la IT 1.1.4.2.2. del RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de
l’aire IDA 2, aire de bona qualitat.
 Segons la taula 1.4.2.4. de la IT 1.1.4.2.3. el cabal que es requereix és de 12,5
dm3/s (equivalent a 45 m3/h)
 El cabal de renovació és de 315 m3/h.





l’aire IDA 3, aire de qualitat mitjana.
Segons la taula 1.4.2.4. de la IT 1.1.4.2.3. el cabal que es requereix és de 8
dm3/s (equivalent a 28,8 m3/h)
El cabal de renovació és de 57,6 m3/h

Planta primera
o Vestíbul:
 Ocupació prevista: 8 persones.
 Segons la IT 1.1.4.2.2. del RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de
l’aire IDA 2, aire de bona qualitat.
 Segons la taula 1.4.2.4. de la IT 1.1.4.2.3. el cabal que es requereix és de 12,5
dm3/s (equivalent a 45 m3/h)
 Atès que la ocupació teòrica a efectes de ventilació s’ha estimat en 8
persones, el cabal a renovar és de 360 m3/h.
o Banys
 Ocupació prevista: 5 persones.
 Segons la IT 1.1.4.2.2. del RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de
l’aire IDA 4, aire de baixa qualitat.
 Segons la taula 1.4.2.4. de la IT 1.1.4.2.3. el cabal que es requereix és de 5
dm3/s (equivalent a 18 m3/h)
 El cabal de renovació és de 90 m3/h.
o Oficines
 Aquest espai està format per:
 Despatx servei jurídic.
 Despatx assistència social.
 Despatx coordinador serveis socials.
 Despatx polítiques d’igualtat.
 Sala de reunions.





Ocupació prevista: 10 persones.
Segons la IT 1.1.4.2.2. del RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de
l’aire IDA 2, aire de bona qualitat.
Segons la taula 1.4.2.4. de la IT 1.1.4.2.3. el cabal que es requereix és de 12,5
dm3/s (equivalent a 45 m3/h)
El cabal de renovació és de 450 m3/h.

Planta segona
o Vestíbul:
 Ocupació prevista: 3 persones.
 Segons la IT 1.1.4.2.2. del RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de
l’aire IDA 2, aire de bona qualitat.
 Segons la taula 1.4.2.4. de la IT 1.1.4.2.3. el cabal que es requereix és de 12,5
dm3/s (equivalent a 45 m3/h)
 Atès que la ocupació teòrica a efectes de ventilació s’ha estimat en 8
persones, el cabal a renovar és de 135 m3/h.
o Banys
 Ocupació prevista: 4 persones.
 Segons la IT 1.1.4.2.2. del RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de
l’aire IDA 4, aire de baixa qualitat.
 Segons la taula 1.4.2.4. de la IT 1.1.4.2.3. el cabal que es requereix és de 5
dm3/s (equivalent a 18 m3/h)
 El cabal de renovació és de 72 m3/h.
o Oficines
 Aquest espai està format per:
 Despatx coordinador serveis culturals i esport.
 Despatx polivalent per departaments d’esport i cultura.
 Sala de reunions.
 Ocupació prevista: 15 persones.
 Segons la IT 1.1.4.2.2. del RITE, a aquest espai es requereix una qualitat de
l’aire IDA 2, aire de bona qualitat.
 Segons la taula 1.4.2.4. de la IT 1.1.4.2.3. el cabal que es requereix és de 12,5
dm3/s (equivalent a 45 m3/h)
 El cabal de renovació és de 675 m3/h.

Ventilació serveis higiènics
La solució adoptada consisteix en la instal·lació d’un extractor d’aire per nucli de serveis. Cada
extractor disposarà de comporta antiretorn per tal d’evitar la contaminació entre recintes. Així es
disposarà d’un conducte compartit fins a la coberta de l’edifici a la qual s’instal·laran els extractors
que han de donar servei a cada nucli.
També es té en compte teòricament la existència de finestres en cadascú dels banys, per tant pot
existir una ventilació totalment natural.
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2.5.

INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES

En aquest apartat es tracten les instal·lacions de cablatge estructural de veu i dades.
2.5.1. Xarxa de cablatge estructural de veu i dades
Segons les característiques pròpies de l’edifici on es vol implantar la instal·lació, es preveu fer-la
utilitzant un sistema format per un armari principal que farà les funcions d’armari d’edifici i d’armari
de plantes i des del qual sortiran tots els cables que aniran a parar als diversos punts de treball
distribuïts per tot l’edifici.
En definitiva, la instal·lació queda dividida en les següents parts:
- Armari distribuïdor
- Cablatge
- Punts de treball
Armari distribuïdor
Aquest armari és el nucli del sistema del qual sortiran tots els cables que arribaran fins a les presses
RJ45 ubicades en els punts de treball, situats segons plànols.
L’armari principal està situat en la planta baixa (en habitacle específic) de 19” amb capacitat per a 6
panells. En el seu interior es col·locaran panells de 12 preses RJ45, on es connectaran tots els cables
procedents dels punts de treball. També hi haurà panells de preses RJ45 per connectar els cables
corresponents a les extensions telefòniques.
En els plànols corresponents a la instal·lació de veu i dades es pot veure la ubicació d’aquest armari.
Cablatge


Cablatge horitzontal o de planta
S’utilitzaran cables de 4 parells trenats no apantallats i de categoria 6 (UTP CAT6).



Infraestructura de canalitzacions i passos
La infraestructura que suportarà tot el sistema de cablatge estructural està format per:
o Safates metàl·liques (Rejiband o similar)
o Tubs de PVC o de polietilè corrugat flexible

De la mateixa manera que en la instal·lació elèctrica, les canalitzacions principals estaran formades
per safata metàl·lica tipus Rejiband o similar instal·lades en l’espai ocult del fals sostre.
En aquestes safates es col·locaran envans separadors per que pugui ser compartida amb la
instal·lació elèctrica. A través de les caixes de derivació fixades als laterals de les safates es realitzen
les derivacions cap al punt de destí. En els trams finals de cable, per tal d’arribar al punt de connexió
final, s’utilitzaran tubs de PVC o de polietilè corrugat.
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Punts de treball
Els punts de treball són els elements terminals on l’usuari pot connectar els seus equips.
Es preveu un únic tipus de punt de treball format per:
o 2 preses RJ45 UTP CAT6.
o 2 preses elèctriques de tipus schuko color blanc connectades a la
línia elèctrica convencional.

El model escollit: marca SIMON model CIMA PRO
En els punts de treball corresponents als taulells d’atenció, els punts de treball aniran en safata tipus
UNEX.
En els punts de treball corresponents als situats a la planta segona i per qüestions estètiques, la
xarxa de veu i dades anirà en terra tècnic i les preses són torretes tipus UNEX.
En els plànols corresponents apareix la ubicació de tots els punts de treball i la tipologia d’aquests.
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2.6.

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

En aplicació a la normativa aplicable en matèria de prevenció i protecció contra incendis que relata
el CTE – DB – SI, és obligatòria la instal·lació d’elements de protecció contra incendis.
2.6.1. Extintors portàtils
Es preveu la instal·lació d’un conjunt d’extintors portàtils amb una eficiència mínima de 21A-113B i
distribuïts convenientment de tal manera que la distància des de qualsevol origen d’evacuació fins a
un extintor no superi els 15m. Els extintors es col·locaran de manera que el seu extrem superior
estigui a una alçada respecte al terra menor que 1,70m i de manera que puguin ser utilitzats de
manera fàcil i ràpida. Es col·locaran en llocs fàcilment visibles i accessibles, així com en les
proximitats de les sortides d’evacuació. També es col·locaran extintors a l’exterior de recintes de risc
especial i propers a la seva porta d’accés. A més a l’interior d’aquests locals també s’instal·laran
extintors de tal manera que el recorregut real fins a l’extintor no superi els 15 metres en els cas de
que sigui un recinte de risc baix o mig. Els extintors compliran la norma UNE 23110. Es donarà
compliment, així, al punt 1 de la secció SI 4 del DB del CTE.
2.6.2. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis
D’acord amb el punt 2 de la Secció SI 4 del DB del CTE, tots els mitjans de protecció contra incendis
d’utilització manual estaran convenientment senyalitzats mitjançant senyals definides a la norma
UNE 23033-1 amb les següents mides:
 210x210 mm quan la distància d’observació de la senyal no superi els 10 metres.
 420x420 mm quan la distància d’observació de la senyal estigui compresa entre els 10 i 20
metres.
 594x594 mm quan la distància d’observació de la senyal estigui compresa entre els 20 i 30
metres.
Totes aquestes senyals seran visibles, fins i tot, en cas de fallida de la instal·lació d’enllumenat. Amb
aquest objectiu, es podrà disposar de fons lluminoses externa o interna a la pròpia senyal, o bé seran
auto luminescents d’acord amb la norma UNE 23035-4:1999.

