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Resum 
L’objectiu principal d’aquest projecte és el Projecte Bàsic d’un aparcament soterrani 
ubicat a la plaça Lluís Companys del municipi de Sentmenat. Aquest aparcament 
disposarà de dos plantes sota una plaça pública. 

Aquest objectiu s’ha superat, de tal manera que aquest Projecte està a mig camí entre un 
Projecte Bàsic i un Projecte d’Execució, donat que s’ha primat el que sigui un treball 
acadèmic sobre la simplicitat que requereix (a priori) un Projecte Bàsic. 

Per tant, en aquest treball es poden trobar els requeriments inicials previs al disseny i les 
solucions proposades per a resoldre aquestes premisses. S’ha fet un estudi de 
l’estructura de l’edificació, fent especial èmfasi en el càlcul de les lloses que formaran els 
forjats.  

També s’han elaborat altres apartats del Projecte, com el disseny de les instal·lacions 
necessàries, tenint molt present la justificació del compliment de la normativa. 

Aquest Projecte ha estat redactat seguint els requeriments del nou Codi Tècnic de 
l’Edificació, que, al començament de la redacció d’aquest Projecte (finals de 2005) no 
habia entrat en vigor. 

Apart dels aspectes més tècnics (millor dit, de càlcul), s’ha redactat un Estat 
d’Amidaments, el Plec de Condicions i un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Per últim, es pot trobar al projecte un Annex Mediambiental, a on s’especifiquen les 
actuacions per a complir la normativa. 

 



Pág. 2  Memòria 

 

Sumari 
RESUM ______________________________________________________ 1 

SUMARI _____________________________________________________ 2 

1.  INTRODUCCIÓ ____________________________________________ 5 
1.1.  Origen del projecte ........................................................................................... 5 

1.2.  Objectius i abast del projecte ........................................................................... 5 

2.  MEMÒRIA EXPOSITIVA I JUSTIFICATIVA ______________________ 6 
2.1.  Autor de l’encàrrec del Projecte ....................................................................... 6 

2.2.  Definició i Finalitat ............................................................................................ 6 

2.3.  Característiques del Solar ................................................................................ 6 

2.4.  Programa de Necessitats i Solució Adoptada ................................................. 9 

2.5.  Aspectes Tècnics i Econòmics ...................................................................... 10 

2.6.  Ambientació Urbanística i Estudi Funcional .................................................. 11 

2.7.  Normativa d’Aplicació .................................................................................... 11 

3.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA __________________________________ 13 
3.1.  Estat actual .................................................................................................... 13 

3.2.  Documentació Fotogràfica ............................................................................. 13 

3.3.  Superfícies Útils i Construïdes de l’Edificació Projectada ............................. 16 

4.  MEMÒRIA TÈCNICA ______________________________________ 17 
4.1.  Justificació de Càrregues (Norma CTE SE-AE) ............................................ 17 

4.2.  Justificació d’Elements Estructurals de Formigó. (EHE) ............................... 18 

4.2.1.  Dades de partida ................................................................................................. 18 

4.2.2.  Càlcul de la rampa d’accés ................................................................................. 18 

4.2.3.  Càlcul de bigues .................................................................................................. 21 

4.2.4.  Càlcul de la llosa intermèdia ............................................................................... 29 

4.2.5.  Càlcul de la llosa superior ................................................................................... 34 

4.2.6.  Càlcul de suports ................................................................................................. 35 

4.2.7.  Càlcul dels capitells metàl·lics ............................................................................ 39 

4.2.8.  Càlcul de l’escala d’accés ................................................................................... 41 



Projecte d’Execució “Aparcament Plaça Lluís Companys”  Pàg. 3 

 

4.2.9.  Càlcul dels murs perimetrals ............................................................................... 45 

4.2.10.  Càlcul de la solera ............................................................................................... 45 

4.2.11.  Càlcul de cimentació ........................................................................................... 46 

4.3.  Justificació de la Instal·lació de Ventilació (CTE HS-3) ................................. 51 

4.3.1.  Necessitats de ventilació ..................................................................................... 51 

4.3.2.  Descripció del sistema de ventilació ................................................................... 52 

4.3.3.  Justificació d’entrades i sortides d’aire ................................................................ 52 

4.3.4.  Especificació tècnica dels ventiladors ................................................................. 53 

4.3.5.  Estudi de classificació de zones potencialment explosives. .............................. 53 

4.4.  Justificació de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis (CTE DB-SI) ..... 62 

4.4.1.  Compartimentació en sectors d'incendi .............................................................. 62 

4.4.2.  Evacuació ............................................................................................................ 63 

4.4.3.  Dimensionament de sortides, passadissos i escales ......................................... 64 

4.4.4.  Senyalització d'evacuació ................................................................................... 65 

4.4.5.  Estabilitat davant el foc exigible a l'estructura. ................................................... 66 

4.4.6.  Resistència al foc exigible als elements constructius ......................................... 66 

4.4.7.  Condicions exigibles als materials. ..................................................................... 67 

4.4.8.  Boques d'incendi equipades ............................................................................... 67 

4.4.9.  Sistema d’hidrants exteriors ................................................................................ 68 

4.4.10.  Ruixadors automàtics .......................................................................................... 68 

4.4.11.  Dipòsit .................................................................................................................. 68 

4.4.12.  Xarxa general d'incendis ..................................................................................... 69 

4.4.13.  Extintors portàtils ................................................................................................. 69 

4.4.14.  Detecció automàtica d'incendis ........................................................................... 70 

4.4.15.  Polsadors i sirenes d'alarma ............................................................................... 71 

4.5.  Justificació de la Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (RGBT) ................... 72 

4.5.1.  Sistema de connexió del neutre i de les masses a la xarxa de distribució 
d’energia elèctrica (ITC-BT-08) ........................................................................... 72 

4.5.2.  Previsió de càrregues (ITC BT 10) ...................................................................... 72 

4.5.3.  Escomesa (MIE BT 011) ..................................................................................... 73 

4.5.4.  Instal·lacions de enllaç (REBT ITC-12,13,14,15,16,17) ..................................... 74 

4.5.5.  Sistema de Protecció. .......................................................................................... 80 

4.5.6.  Línia d’enllumenat d’evacuació d’Emergència i senyalització (ITC-BT-028) ..... 81 

4.5.7.  Enllumenat d’emergència .................................................................................... 82 



Pág. 4  Memòria 

 

4.5.8.  Càlculs ................................................................................................................. 82 

4.6.  Justificació de la Instal·lació de Subministrament de Sanejament ............... 84 

4.6.1.  Disseny ................................................................................................................ 84 

4.6.2.  Característiques .................................................................................................. 84 

5.  AGRAÏMENTS ___________________________________________ 85 

6.  BIBLIOGRAFIA __________________________________________ 87 

 



Projecte d’Execució “Aparcament Plaça Lluís Companys”  Pàg. 5 

 

1. Introducció 

1.1. Origen del projecte 

L’Ajuntament de Sentmenat, mitjançant el decret d’ordinal A/121/2005 del 18 d’octubre 
de 2005, encarrega la redacció d’un Projecte Bàsic per a l’aprofitament de la Plaça Lluís 
Companys del municipi de Sentmenat (Barcelona) a Juan de la Cruz Pacha Conde, de 
tal manera que pugui ser presentat com a Projecte Final de Carrera. 

1.2. Objectius i abast del projecte 

Encara que l’objectiu primer d’aquest projecte és redactar-lo com si fos un Projecte 
Bàsic, que hauria de presentar les solucions aportades per a l’aprofitament de la Plaça 
Lluís Companys com a aparcament soterrani, harmonitzant-les amb la normativa vigent i 
les ordenances municipals, es dóna un pas endavant, deixant aquest projecte a mig camí 
entre un Projecte Bàsic i un Projecte d’Execució, de tal manera que, sense assolir la 
complexitat d’aquest en tots els aspectes del disseny d’una edificació (fora de l’abast d’un 
Projecte Final de Carrera), es detalla el procés de càlcul i les solucions constructives 
emprades, que no entrarien dintre del que es demana a un Projecte Bàsic, però 
possibilita que aquest sigui un treball acadèmic. 

Per tant, es redactarà aquest Projecte, presentant solucions (tant de distribució com 
estructurals), càlculs dels elements estructurals principals, així com de les instal·lacions, 
sempre d’acord amb la normativa, finalitzant per un estat d’amidaments i pressupost 
material d’execució, plec de condicions, estudi bàsic de seguretat i salut (que servirà de 
fonament a la redacció del preceptiu projecte de seguretat i salut) i un annex 
mediambiental. 

Tot això, sense perdre de vista que aquest projecte haurà de ser completat per a la seva 
possible execució, però que ha de ser una guia efectiva per al tècnic redactor d’un 
Projecte d’Execució, alhora que serveixi prèviament per a prendre la decisió de portar a 
terme l’obra i la seva validació pels serveis municipals. Es pot dir que aquest serà un 
Projecte Bàsic Ampliat. 

Als següents apartats, és a on començaria pròpiament el Projecte Bàsic Ampliat de 
l’Aparcament sota la plaça Lluís Companys de Sentmenat (Barcelona). 

 



 

2. Memòria Expositiva i Justificativa 

2.1. Autor de l’encàrrec del Projecte 

El PROJECTE BÀSIC AMPLIAT englobat dintre d’aquest PROJECTE FINAL DE CARRERA es 
realitza per encàrrec de l’AJUNTAMENT DE SENTMENAT amb adreça: 

Plaça de la Vila, nº 1 

08181 Sentmenat (Barcelona) 

2.2. Definició i Finalitat 

L’objectiu del pressent projecte és el de redactar un Projecte Bàsic Ampliat per a la construcció 
d’un aparcament soterrani sota la plaça pública Lluís Companys ubicada al nucli urbà del 
municipi de Sentmenat. 

Aquest aparcament serà propietat de l’Ajuntament de Sentmenat, el qual determinarà la 
concessió de les places entre els veïns de la zona. Per tant, aquest aparcament no serà de 
pagament ni de lliure accés. 

2.3. Característiques del Solar 

SITUACIÓ: Camí Ral de Barcelona (Parcel·les N°8368004 i 8368005 del Cadastre) del terme 
municipal de SENTMENAT. 

FORMA: Solar sense edificar. 

CLASSE: Urbà. 

SUPERFÍCIE: 1.035 m² (superfície aproximada) 

TOPOGRAFIA: La superfície del terreny és variable predominant una explanada sense 
vegetació, que es fa servir actualment com a aparcament de cotxes. En la seva vessant oest hi 
ha una forta pendent, actualment tancada per seguretat. 

LLINDES:  

• Nord: Parcel·la 8368003, urbana, amb una edificació amb PB+II 

• Sud: Parcel·les 8368006 i 8368011, urbanes, amb edificacions amb PB+II 

• Est: Carrer Camí Ral de Barcelona 

• Oest: Carrer Coromines 
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2.4. Programa de Necessitats i Solució Adoptada 

El programa de necessitats per al desenvolupament del projecte és el requerit pel Promotor. 
S’ha intentat que la solució adoptada sigui el més coherent possible amb les necessitats del 
client i la normativa urbanística aplicable, però compatibilitzant-ho amb un òptim aprofitament de 
l’espai disponible, donat que d’això dependrà aconseguir un major nombre de places 
d’aparcament, variable que influenciarà importantment la rendibilitat econòmica del projecte. 

A tal efecte, s’ha considerat necessari edificar al subsòl del carrer Camí Ral de Barcelona, així 
com al subsòl de la Plaça Lluís Companys, ja previst. Serà necessària l’autorització de l’autoritat 
competent. Malgrat que es talli un carrer a la circulació, existeixen alternatives viàries per redirigir 
el trànsit de la infraestructura viària existent. En canvi, sí resultaran afectats els veïns d’aquets 
carrer que disposin de garatge, donat que no disposaran d’espai per poder fer-lo servir mentre 
durin les obres. Per tant, és requisit indispensable que les obres (o com a mínim, el cobriment de 
les obres) es realitzi en el mínim espai de temps possible. 

Amb aquestes premisses, es crea una edificació de dues plantes destinades a aparcament, amb 
una capacitat total d’unes 72 places. El forjat de la superior serà accessible com a plaça pública 
sense trànsit, exceptuant el tram del Camí Ral de Barcelona. L’accés a la planta superior 
s’efectuarà mitjançant una rampa des del Camí Ral de Barcelona, mentre que l’accés a la planta 
inferior es realitzarà des del carrer Coromines. En quant a l’accés de vianants, serà accessible 
des de ambdós carrers, i estaran comunicades les dues plantes entre sí. L’accés des del carrer 
Coromines estarà adaptat a l’accés per a persones amb minusvalidesa física. 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 

• Neteja del solar i excavació del solar. 

• Derivació (o instal·lació provisional) dels conductes de clavegueram existents, així com les 
d’aigua i la xarxa elèctrica. 

• Construcció de l’estructura (cimentació, suports i forjats). 

• Asfaltat de la part del carrer Camí Ral de Barcelona. 

• Impermeabilitzat i pavimentat de la plaça. 

• Tancament perimetral. 

• Construcció de l’escala d’accés a la planta superior. 

• Instal·lació antiincendis. 

• Instal·lació elèctrica. 

• Instal·lació d’aigua. 

• Instal·lació de ventilació. 
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• Altres instal·lacions. 

• Acabats (paviments, pintura, enfoscats, plaça superior, ...) 

2.5. Aspectes Tècnics i Econòmics 

Tractament exterior: 

Revestiment de façanes per projecció d’àrids sobre morter monocapa de característiques a 
escollir per la Direcció Facultativa. 

Paviment de la plaça mitjançant llambordins aptes per a places públiques, formant formes 
decoratives. 

Paviment de la rampa amb morter sintètic rugós. 

Parets amb blocs de formigó. 

Elements practicables del tancament amb material d’alumini, que assegurin la deguda 
resistència al pes propi i al vent, al mateix temps que assegurin una completa estanquitat a 
l’aigua de pluja o neu. 

Caixa exterior d’escala realitzada amb blocs ceràmics ‘obra vista’ i estructura metàl·lica i vidre. 

Tractament interior: 

Paviment amb morter sintètic llis. 

Revestiment de les parets amb enfoscat de morter i pintura tipus esmalt. 

Protecció dels suports metàl·lics de l’estructura mitjançant tractament ignífug. 

Paviment de l’escala en gres amb tractament antilliscant. 

Urbanització: 

Subministrament d’aigua provinent de la xarxa urbana a la pressió general. 

Sanejament: Connexió amb la xarxa de clavegueram del carrer Coromines, per a l’evacuació 
d’aigua de pluja. 

Electricitat: Realització de la connexió en baixa tensió a 400V trifàsics. 

Estructura: 

Es dissenya a base de llosses i plaques de formigó armat amb suports metàl·lics. 

El formigó, si no s’especifica el contrari, serà de resistència característica 30N/mm2 i s’executa 
amb ciment HA-30/B/20/IIa i acer B500S. 

Les lloses d’escala seran de formigó armat segons es pot veure a la documentació gràfica 
corresponent. 

Els materials estructurals es protegiran convenientment de l’agressió ambiental, per exemple el 
recobriment mínim de les armadures serà de 35 mm. 
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Els assajos de control a realitzar d’acord amb el Plec de Condicions de la Obra, hauran de ser 
executats per un laboratori homologat amb la classe i categories necessàries. 

De cap manera s’admetrà l’ús d’elements estructurals prefabricats o forjats que no estiguin 
expressament autoritzats. 

Es tenen en compte les especificacions de la norma EHE i el Codi Tècnic de l’Edificació. 

2.6. Ambientació Urbanística i Estudi Funcional 

Segons el Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Sentmenat, els solars a on es 
construirà l’aparcament sota la Plaça tenen la classificació “I – Parcs i Jardins”, pertanyents al 
Nucli Antic. 

Es pretén la construcció d’una edificació classificada com a “garatge 2b”, a priori no permesa pel 
PGOU, per tant, el promotor (en aquest cas, la pròpia administració municipal) hauran de 
realitzar els passos oportuns per compatibilitzar l’edificació i el PGOU. 

L’edificació, pel fet de ser soterrània, no suposarà cap contaminació ni barrera arquitectònica. La 
Plaça superior combinarà elements tradicionals, com blocs ceràmics obra vista i fusta amb 
dissenys moderns que facin de la plaça un espai de referència, però aconseguint una harmonia 
amb l’entorn i la seva estètica. 

2.7. Normativa d’Aplicació 

• ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ (LOE) 
• CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (CTE) 

ESTRUCTURES 

• CTE Document Bàsic DB SE-AE “SEGURETAT ESTRUCTURAL. ACCIONS A 
L’EDIFICACIÓ” 

• CTE Document Bàsic DB SE-A “SEGURETAT ESTRUCTURAL. ACER” 

• CTE Document Bàsic DB SE-F “SEGURETAT ESTRUCTURAL. FÀBRICA” 

• INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE). 

INSTAL·LACIONS 

• CTE Document Bàsic HS “SALUBRITAT” 

• CTE Document Bàsic SI “SEGURETAT EN CAS D’INCENDI” 

• REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ."REBT" 

• NORMES UNE CORRESPONENTS 
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SEGURETAT I SALUT 

• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURITAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

• PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

• SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT AL TREBALL. 

• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURITAT I SALUT ALS LLOCS DE TREBALL.  

ORDENANCES 

• ORDENANCES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SENTMENAT. 
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3. Memòria Descriptiva 

3.1. Estat actual 

Actualment, la superfície dels solars és variable, predominant una explanada sense vegetació, 
que es fa servir actualment com a aparcament de cotxes. A la seva vessant oest hi ha un fort 
pendent, actualment tancada per seguretat. A la documentació gràfica s’adjunta plànol 
d’amidaments topogràfics. 

3.2. Documentació Fotogràfica 

Vista des del carrer Coromines (actual façana de ciment per on es faria l’accés a la planta 
inferior) 
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Vista des de la confluència dels carrers Camí Ral de Barcelona i Processó 

 

Vista des del carrer Camí Ral de Barcelona 
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Pendent al llindar oest. 
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3.3. Superfícies Útils i Construïdes de l’Edificació Projectada 

SUPERFÍCIE ÚTIL 

Planta -1 Rampa 80,53 m²   

Aparcament 981,95 m²     

Espais tècnics 11,96 m²    

Escala i vestíbul 17,25 m²     

Planta -2  Aparcament 1.025,52 m²   

Espais tècnics 11,96 m²    

Escala i vestíbul 17,25 m²     

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 

Planta -1 1.204,37 m²   

Planta -2 1.123,93 m²   

Total 2.328,30 m²   
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4. Memòria Tècnica 

4.1. Justificació de Càrregues (Norma CTE SE-AE) 

Les càrregues de càlcul de l’estructura són les següents: 

Zona / element H1 

A.1 
qd = 43,81 kN/m2 

Qd = 135 kN 

A.2 
qd = 20,51 kN/m2 

Qd = 3,6 kN 

A.3 
qd = 21,31 kN/m2 

Qd = 3,6 kN 

A.4 
qd = 18,31 kN/m2 

Qd = 30 kN 

A.5 
qd = 29,11 kN/m2 

Qd = 1,8 kN 

B.1 
qd = 15,75 kN/m2 

Qd = 30 kN 

B.1 (elements 
verticals) 

Qd,x = 53 kN 

Qd,y = 27 kN 

C.1 
qd = 3 kN/m2 

Qd = 30 kN 

C.1 (elements 
verticals) 

Qd,x = 53 kN 

Qd,y = 27 kN 

D.1 
qd = 12,6 kN/m2 

Qd = 3 kN 

El procés detallat de càlcul de les accions i les combinacions d’hipòtesis, es pot trobar a l’Annex 
A.3. 
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4.2. Justificació d’Elements Estructurals de Formigó. (EHE) 

4.2.1. Dades de partida 

Partint de la distribució en planta que es pot trobar a l’Annex D.1 i tenint en compte l’ús de 
l’edificació, s’opta per una configuració estructural de forjats de plaques formigó armat amb 
suports metàl·lics, tal i com està justificat amb més detall a l’Annex D.2 

Pel càlcul s’han tingut en compte els valors de les sol·licitacions (segons l’apartat 6.1, que fa 
referència a l’Annex A.3) i les minoracions de les característiques resistents dels materials 
(segons l’Annex A.7). 

4.2.2. Càlcul de la rampa d’accés 

La rampa d’accés es resol com una llossa massissa de formigó armat que treballa en una sola 
direcció, transversal al sentit de circulació. 

Condicions d’ambient (d’acord amb EHE Art. 8.2): 

• Classe general d’exposició: IIa (Normal – humitat alta) 

• Classe específica d’exposició: No hi ha 

El recobriment nominal, segons EHE 37.2.4, serà de: 

rnom = 35mm 

Per tant, els materials que es faran servir seran: 

Formigó HA-30/B/20/IIa 230 mm
Nfck =  220 mm

Nfcd =  

Armadura d’acer B 500 S 2500 mm
Nf yk =

 
2434 mm

Nf yd =

Pel càlcul, la llosa equival a una successió de bigues d’amplada unitària (b=1m), sota l’acció 
d’una càrrega superficial i dos càrregues puntuals, tal i com es detalla a l’esquema següent. Les 
condicions de contorn es corresponen amb dues articulacions. El cantell útil es pren de 0.2m, 
per tal de complir la condició que imposa la EHE (Art. 50.2.2.1) que eximeix de calcular les 
deformacions: 
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mLd
d
L 2,0

20
20 =≥→≤   (sempre que ρ =As/b0d <0,004) 

A continuació es detallen els diagrames de moments flectors. 

30 kN 30 kN18,31 kN/m

1,351,81,35

4,5

88,3 m·kN  

Fent servir les taules universals que relacionen moments reduïts i quanties mecàniques a la 
referència bibliogràfica [1], es pot obtenir l’armadura necessària per unitat d’ample de la llosa: 

0055,0·1194,01104,0
20·)2,0(

·3,88
·· 222 ==→=→===
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cd

cd
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kNm

fdb
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, que compleix els criteris de quantia mínima especificats per la norma: 

0018,00055,0
04,01194,0

>=
>=

ρ
ω

 

Per tant la quantitat d’armadura necessària per ample unitari de llosa serà: 

14847720·2,0·1194,0···· 2 ØkNmmNmfdbfAU cdyd →==== ω  

Disposicions constructives: 

• Donada l’amplada de la llossa, tota l’armadura principal es portarà als extrems. 

• L’ancoratge de les barres es farà en patilla segons l’esquema: 
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b4l

b3l

 

, a on la meitat de l’armadura s’ancora en patilla i l’altra meitat s’aixeca, per resistir esforços 
tallants. Les longituds d’ancoratge són: 

cmlllØ
f

Øml

cmlllØ
f

Øml

bbb
yk

b

bbb
yk

b

35355,254,1·
20
5004,1·13·

20
·

6,246,246,174,1·
5,28

5004,1·9·
5,28

·

3,3,
2

4,
2

44,

3,3,
2

3,
2

33,

=→≥=→≥=→≥=

=→≥=→≥=→≥=
 

• A la cara inferior es disposarà una armadura transversal amb quantia igual al 50% de la 
principal 

metreperØkNmmNmfdbfAU cdtyd

t

10723920·2,0·06,0····

06,01194,0·5,0
2 →====

==

ω

ω
 

• Es disposarà una faixa armada al perímetre que reposa sobre la biga de suport, per resistir 
eventuals esforços de torsió, així com el tallant. 

6 Ø14 Estreps Ø8
cada 0,12 m

 

• La cara superior s’armarà amb una malla electrosoldada per a un correcte repartiment de les 
càrregues. La malla serà ME 20x20 A Ø8-8 B500SD 

• La llossa estarà connectada al mur pantalla, de tal forma que només transmeti els esforços 
tallants (articulació). Per recolzar la llosa, es disposarà una armadura que treballarà a 
cisallament. 
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Sobre ell actuarà una càrrega lineal de 71,2 kN/m, i per resistir-la, serà necessària una 
secció de rodó massís de: 

mmm
mm

N
kN

f
VA

f
AV

yd
RdplV

yd
VRdpl /285

434
3·2,713·

3
· 2

2
,, ===→=  

metreperØAV 162≈  

Aquesta quantitat de barres, encara que sigui funcional, podria semblar bastant escasa. Per 
això, i per unificar aquesta connexió al mur pantalla amb la de les lloses de cada planta, 
s’adopta la següent configuració: 

 

La longitud d’ancoratge de les patilles, serà de: 

cmlllØ
f

Øml bbb
yk

b 2828236,1·
5,28

5006,1·9·
5,28

· 3,3,
2

3,
2

33, =→≥=→≥=→≥=  

A fi de repartir uniformement l’esforç puntual d’aquesta connexió al mur pantalla, es 
disposarà una biga perimetral segons la representació anterior. 

4.2.3. Càlcul de bigues 

Les bigues seran metàl·liques, donat que els suports també seran metàl·lics, d’aquesta manera 
es possibilita una unió més efectiva. A més a més, s’aconsegueix que el material treballi millor, 
donat que un parell de bigues reben càrregues puntuals d’un suport. 
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a) Biga rampa d’accés 

La rampa està recolzada a aquesta biga. Encara que és probable que dissenyant la biga en 
formigó armat es faciliti la seva fabricació, una biga metàl·lica presenta els següents avantages: 

• Idoni per grans distàncies entre suports; en aquest cas, fins a 9 metres. 

• Secció més esbelta. 

• Possibilitat de fer-la sobresortir de la rampa, a fi de ressistir esforços horitzontals. 

• Millor control de la fabricació. 

Al dibuix següent es detalla la forma i suports d’aquesta biga (la biga està dibuixada de color 
vermell, i els suports, en color blau) 

 

 

 

La rampa representa una càrrega de: 
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m
kNkNm

m
kNNsd 2,71305,4·31,18·

2
1

2 =+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

El conjunt format per la biga més els suports forma un pòrtic hiperestàtic que es pot modelitzar 
com: 

71,2 kN/m

71,2 kN/m

A B

C
D E

2,8 9,1 3,6 4

2,
8

 

Els nusos B i E descansen directament sobre un pilar, mentre que el C ho fa sobre una altra biga 
(apartat següent). 

Els esforços a la biga són: 

A B

C
D E209,12 m·kN

350,45 m·kN

585,64 m·kN

246,5 m·kN

Moments flectors
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A B

C
D E

Tallants
284 kN

171 kN
365 kN

346 kN
90 kN

194 kN

 

Tenint en compte que la biga es dimensiona tota amb el mateix perfil, la secció més carregada 
és la secció C, amb els esforços: 

kNVkNmM y 365·64,585 ==  

La biga serà fabricada a mida (biga armada), donat que es pretén que serveixi com a protecció 
contra eventuals esforços horitzontals. Segons el CTE, haurà de resistir una força de 25 kN a 
una alçada de 0,6 m sobre el nivell de rodadura. Això introdueix un moment en el pla z: 

kNmmkNM z ·156,0·25 ==  

Mides de la biga: 

300

60
0

20

15
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El material que es fa servir és: 

S275J0 2265 mm
Nf y =  25,11,10,1 210 === MMM γγγ  

Amb un criteri conservador, es considera que els elements no treballaran amb formació de 
ròtules plàstiques, per tant es consideren de Classe 3. 

Respecte als esforços de flexió, s’ha de complir: 

2
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W
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f
W

M
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M

y
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M

y
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γγ

 

 

,condició que compleix la biga: 

2233

3
,

3
,

2
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601

·15
4097

·64,585
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4097
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mm
N

mm
N
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yel ≤=+→

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

=

=

=

 

 

Respecte a l’esforç tallant, s’ha de complir: 

2

2

0

0
, 9,23

265
365·3·1·3·3

·
cm

mm
N

kN
f

V
A

f
A

VV
y

SdM
V

M

y
V

RdplSd ==≥→=≤
γ

γ
 

, per tant, com que compleix i el valor del tallat no arriba a la meitat de la resistència de càlcul de 
la secció, es pot menysprear l’efecte de la interacció tallant-flector. 

Mitjançant un programa informàtic amb càlcul matricial implementat, s’obtenen els valors de les 
deformacions: 
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Per a comprovar l’Estat Límit de Servei de Deformació, s’ha de verificar que la màxima 
deformació sigui: 

3009571,9
5,9

300

max
max

max

LLw
mL

mmw

Lw

<=→
⎭
⎬
⎫

=
=

≤

 

Queda per comprovar la separació entre rigiditzadors. Es parteix de rigiditzadors del mateix gruix 
que l’ala del perfil armat, i separats cada 1m. 
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, a on Fb,Rd és la màxima força concentrada sobre l’ala del perfil armat. Aquesta força no es 
supera mai, per tant, és correcte el dimensionament dels rigiditzadors. 

Un últim esforç a considerar seria el de torsió de la biga, degut a càrregues horitzontals (cotxes) 
tipificades al CTE. Atès que el CTE i la bibliografia consultada no aporta informació per fer un 
càlcul de resistència a torsió, el procediment ha estat el de fer la comprovació de la biga ja 
dissenyada amb el programa ANSYS, fent servir el mètode dels elements finits, i comprovant 
que no s’assoleix el límit elàstic. Aquesta comprovació ha resultat satisfactòria. 

 

b) Biga recolzament nus C 

Donat que posar un pilar com a suport del nus C complica la distribució en planta (de cara a la 
circulació de vehicles), s’ha optat per col·locar-hi una biga que rebi aquest esforç puntual 
(dibuixada a la figura en color vermell, suports en blau) 
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Donat que al nus C es té una reacció de 123kN, l’esquema de la biga serà: 

 

S’obtenen els diagrames següents: 
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La secció més carregada és la secció C, amb els esforços: 

kNVkNmM 32,285·92,361 ==  

El material que es fa servir és: 

S275J0 2275 mm
Nf y = 25,11,10,1 210 === MMM γγγ

 

Amb un criteri conservador, es considera que els elements no treballaran amb formació de 
ròtules plàstiques, per tant es consideren de Classe 3. 

 

Respecte als esforços de flexió, s’ha de complir: 
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,condició que compleix el perfil HEB 300 de característiques: 
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Respecte a l’esforç tallat, s’ha de complir: 
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, per tant, com que compleix i el valor del tallat no arriba a la meitat de la resistència de càlcul de 
la secció, es pot menysprear l’efecte de la interacció tallant-flector. 

Per a comprovar l’Estat Límit de Servei de Deformació, s’ha de verificar que la màxima 
deformació sigui: 

300122868,5
6,4

300

max
max

max
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mmw
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<<=→
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Es compleix, per tant queda dimensionada amb el perfil HEB 300. 

4.2.4. Càlcul de la llosa intermèdia  

Es resol com una llossa massissa de formigó armat que treballa en dues direccions. 

Condicions d’ambient (d’acord amb EHE Art. 8.2): 

• Classe general d’exposició: I (Interiors) 

• Classe específica d’exposició: No hi ha 

El recobriment nominal, segons EHE 37.2.4, serà de: 

rnom = 30mm 

El cantell útil es pren de 0,27m, per tant, l’espessor mínim de la llosa serà de 0,33 m 

Per tant, els materials que es faran servir seran: 

Formigó HA-30/B/20/IIa 230 mm
Nfck =  220 mm

Nfcd =  

Armadura d’acer B 500 S 2500 mm
Nf yk =  2434 mm

Nf yd =  
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Pel càlcul de la llosa s’ha fet servir el programa de càlcul per elements finits ANSYS versió 5.71, 
mitjançant el qual s’ha discretitzat una superfície amb la geometria de la llossa. Les propietats 
del material introduït són les corresponents al formigó, no tenint-se en compte per la complexitat 
afegida i la no disponibilitat d’eines informàtiques apropiades, l’efecte de l’armat. Aquest criteri 
queda del costat de la seguretat, per tant es considera vàlid, encara que no sigui l’òptim. 

a) Condicions de contorn 

El perímetre de la llossa és simplement recolzat, per tal de no introduir moments sobre els murs. 
S’ha modelitzat com a una limitació del grau de llibertat corresponent al desplaçament, en la 
direcció vertical dels nodes situats en el perímetre. 

En canvi, la connexió entre suport i llossa es considera encastada, amb la qual cosa es 
modelitza la continuïtat de la llosa i l’efecte d’encastament que introdueix l’armadura de 
punxonament. 

b) Preprocés 

Pel mallat de la llossa, s’ha fet servir l’element de l’ANSYS anomenat SHELL93, amb un gruix de 
0.3m, donat que aquest element proporciona informació dels valors dels moments i les tensions 
sobre el seu centre de masses. A l’Annex E es pot trobar més informació relativa a l’element 
emprat, la forma del mallat i els resultats del càlcul. 

No s’ha introduït el valor de la densitat del material, donat que el pes propi s’ha calculat i 
contabilitzat com a càrrega.  

Atès que la precissió en els resultats depén directament de la quantitat d’elements fets servir, 
però anant amb compte de no assolir un valor prohibitiu pel seu cost en temps de càlcul, la 
configuració d’elements que s’ha fet servir (que es pot trobar a l’annex G) ha emprat el màxim 
d’elements. 

S’ha carregat la llosa amb les càrregues superficials i puntuals detallades a l’apartat A.3. La 
càrrega puntual s’ha d’aplicar al punt més perjudicial per a l’estructura. Donat que l’armat a cada 
punt ha de ser el màxim que resulti de l’aplicació d’aquesta càrrega puntual a qualsevol punt de 
la llosa, com a simplificació, s’han introduït càrregues puntuals del valor determinat al punt 
central de cada va. Una altra simplificació que s’ha fet servir, donada la dificultat d’implementar 
amb el programa ANSYS que la càrrega puntual s’hagi de dividir en dos càrregues meitat de la 
demanada separades per una distància concreta, ha estat considerar tota la càrrega puntual 
aplicada sobre un sol punt. Aquestes dues simplificacions són possibles donat que estan del 
costat de la seguretat. 



Projecte d’Execució “Aparcament Plaça Lluís Companys”  Pàg. 31 

 

c) Resultats 

Com a primera comprovació, es té que la màxima fletxa de la llosa és de f=0,011634, valor 
inferior al de ftot demanat per la norma, tenint en compte que no hi ha envans. 

mLftot 028,0
250

2,7
250

===  

Aquest resultat no és exacte, sinó que realment és més petit, donat que no s’ha considerat la 
presència de l’armat que, al tindre un mòdul d’elasticitat més gran, contribuirà a contenir el valor 
de la fletxa. En tot cas, és una simplificació del costat de la seguretat. 

La distribució de valors que adopta la fletxa es pot trobar a l’annex G. 
Per fer servir el valors dels moments de cada element, s’ha dividit la llosa en franges de 0,5 
metres en les dues direccions i, mitjançant un senzill programa informàtic creat a mida, s’ha fet 
una sèrie de iteracions, per tal d’assignar, tenint en compte els valors corresponents a cadascun 
dels elements amb el centre de gravetat situat dintre del quadrat de 0,5 m x 0,5 m analitzat, els 
següents valors: 

• SXTOP (Tensió en la cara superior de l’element en la direcció x) 

• SXBOTTOM (Tensió en la cara inferior de l’element en la direcció x, igual a l’anterior) 

• SYTOP (Tensió en la cara superior de l’element en la direcció y) 

• SYBOTTOM (Tensió en la cara inferior de l’element en la direcció y, igual a l’anterior) 

A partir d’aquestes dades, per cada punt i mitjançant la fòrmula: 

12
· 2dM σ

−=  

S’obtenen els moments: 

• xM  (Moment Flector en la direcció x) 

• yM  (Moment Flector en la direcció y) 

, que poden adoptar valors positius o negatius en funció de la distribució de tensions a les cares 
superior i inferior. 

Per obtenir l’armat corresponent a cada quadrat, s’ha tingut en compte: 

• L’armat per als moments positius es situa a la cara inferior de la llosa, i el corresponent als 
moments negatius a la cara superior, tot respectant el recobriment mínim. 
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• Per obtenir la quantia, primer es determinarà el moment reduït, del qual s’obté la quantia fent 
servir la taula universal per flexió simple o composta donada per la referència bibliogràfica 
[1], pàg. 278: 

( )
2

222
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20·27.0·1··
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mmNmm

M
fdb

M

cdyd
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• La norma fixa una quantia geomètrica mínima de 0,0018, repartida entre l’armadura de 
compressió i de tracció, per tant: 

01953,0
20
434·0009,0·0009,0 2

2

. ==≥→≥
mmN
mmN

f
f

cd

yd
geomgeom ωωω  

• L’armat base es resoldrà amb malles electrosoldades que, encara que la quantitat d’acer no 
està optimitzada, permet una col·locació molt més ràpida que amb armadura de barres i una 
probabilitat d’error molt baixa, la qual cosa permet un grau de control més elevat. A les àrees 
a on sigui necessària més quantia, es reforçarà amb el mateix nombre de barres en les dues 
direccions. 

Mitjançant el procés anterior i una implementació dels 6418 punts amb el programa EXCEL, 
s’obté la distribució d’armat. Aquesta distribució d’armat s’ha de processar per poder ser la 
definitiva, tenint en compte: 

• Els moments flectors s’han de decalar un valor equivalent al cantell útil en el sentit de la 
seguretat. Per portar-ho a la pràctica amb aquesta gran quantitat de punts, s’ha desplaçat el 
contorn dels armats una distància igual a 0,5 metres en el sentit de la seguretat, és a dir, de 
major a menor quantia. 

• S’ha adoptat una distribució d’armat homogènia. 

L’armat en detall resultant es pot trobar als plànols adjuntats a aquest projecte. 

Disposicions constructives: 

• Es disposarà una faixa armada al perímetre que reposa sobre la biga de suport, per resistir 
eventuals esforços de torsió, així com el tallant. 
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6 Ø14 Estreps Ø8
cada 0,12 m

 

• La llossa estarà connectada al mur pantalla, de tal forma que només transmeti els esforços 
tallants (articulació). Per recolzar la llosa, es disposarà una armadura que treballarà a 
cisallament. 

Sobre ell actuarà una càrrega lineal màxima de 80 kN/m, i per resistir-la, serà necessària una 
secció de rodó massís de: 

mmm
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Aquesta quantitat de barres, encara que sigui funcional, podria semblar bastant escasa. Per 
això, i per unificar aquesta connexió al mur pantalla amb la de les lloses de cada planta, 
s’adopta la següent configuració: 

CADA 40cm.
2Ø16

LLOSA
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La longitud d’ancoratge de les patilles, serà de: 

cmlllØ
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4.2.5. Càlcul de la llosa superior 

La distribució d’elements per aquesta llosa es pot trobar a l’annex G. 

Seguint els mateixos criteris exposats a l’apartat anterior, però amb les variacions:  

• Com a primera comprovació, es té que la màxima fletxa de la llosa és de f=0,01117, valor 
inferior al de ftot demanat per la norma, tenint en compte que no hi ha envans. 

mLftot 028,0
250

2,7
250

===  

Aquest resultat no és exacte, sinó que realment és més petit, donat que no s’ha considerat la 
presència de l’armat que, al tindre un mòdul d’elasticitat més gran, contribuirà a contenir el 
valor de la fletxa. En tot cas, és una simplificació del costat de la seguretat. 

A l’annex , es mostra la distribució de valors que adopta la fletxa. 

• Condicions d’ambient (d’acord amb EHE Art. 8.2): 

• Classe general d’exposició: IIa (Normal – Humitat alta) 

• Classe específica d’exposició: No hi ha 

El recobriment nominal, segons EHE 37.2.4, serà de: 

rnom = 35mm 

Per a obtenir la distribució de l’armat, s’ha realitzat el mateix procés que per a la llosa intermedia, 
tot tenint en compte que el nou cantell útil és de 0,3 m. 

El cantell útil es pren de 0,3m, per tant, l’espessor mínim de la llosa serà de 0,37 m 

L’armat en detall resultant es pot trobar als plànols adjuntats a aquest projecte. 

Disposicions constructives: 

• Es disposarà una faixa armada al perímetre que reposa sobre la biga de suport, per resistir 
eventuals esforços de torsió, així com el tallant. 
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6 Ø14 Estreps Ø8
cada 0,12 m

 

• La llossa estarà recolzada al mur pantalla, de tal forma que només transmeti els esforços 
tallants (articulació). Per recolzar la llosa, es disposarà una planxa de neoprè de 20 mm de 
gruix sense reforç de làmines metàl·liques. 

• Sobre ell actuarà una càrrega lineal màxima de 131 kN/m sobre una secció d’una amplada 
de 0,3 m, i per resistir-la, serà necessària una resistència a la compressió del material de: 

22 4,0
3,0

131
mm

N
m
kN

A
qR ===  

Valor que, encara que és suficientment baix (ordinàriament es consideren uns d’entre 5 i 15 
N/mm²), haurà de ser certificat pel fabricant. 

4.2.6. Càlcul de suports 

Pel càlcul dels suports, s’ha seguit el procés indicat pel Document Bàsic DB-SE-A. 

A partir dels models discretitzats fets servir pels apartats anteriors, s’ha tret un llistat amb els 
esforços (Força en la direcció Z, Moment respecte l’eix X i Moment respecte l’eix Y; la resta eren 
nuls) per a cada element del contorn. A cada pilar arriben més o menys 15 elements. 

Per obtenir la força en la direcció Z, s’ha sumat la de cada element que arriba al mateix pilar: 

∑= k
i

k NN  

Per obtenir els moments, s’ha agafat el màxim de cada element que arriba al mateix pilar: 
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=
 

A més a més s’ha tingut en compte que l’esforç axil del pilar superior (per la càrrega de la llosa 
superior) s’afegeix al que imposa la llosa intermèdia sobre el pilar inferior. 

La secció de comprovació serà la intersecció del suport amb la llosa. 



Pág. 36  Memòria 

 

 

Planta  Pilar  Axil  Moment 

PLANTA ‐1 

1  1.514 kN 3,33 m∙kN 

2  1.797 kN 0,29 m∙kN 

3  1.979 kN 4,61 m∙kN 

4  1.497 kN 2,28 m∙kN 

5  1.126 kN 2,32 m∙kN 

6  1.348 kN 3,63 m∙kN 

7  1.859 kN 2,79 m∙kN 

8  1.611 kN 0,06 m∙kN 

9  1.788 kN 1,17 m∙kN 

10  1.644 kN 10,49 m∙kN 

11  1.631 kN 4,09 m∙kN 

12  1.647 kN 4,10 m∙kN 

13  1.533 kN 2,83 m∙kN 

14  1.568 kN 3,02 m∙kN 

15  1.434 kN 2,23 m∙kN 

16  911 kN 2,71 m∙kN 

PLANTA ‐2 

1  2.354 kN 14,10 m∙kN 

2  2.800 kN 1,15 m∙kN 

3  3.089 kN 22,55 m∙kN 

4  2.293 kN 13,21 m∙kN 

5  1.683 kN 9,05 m∙kN 

6  2.107 kN 19,86 m∙kN 

7  2.894 kN 11,68 m∙kN 

8  2.507 kN 1,89 m∙kN 

9  2.758 kN 2,49 m∙kN 

10  2.530 kN 11,00 m∙kN 

11  2.439 kN 20,94 m∙kN 

12  2.443 kN 22,43 m∙kN 

13  2.262 kN 13,22 m∙kN 

14  2.304 kN 13,45 m∙kN 

15  2.076 kN 9,85 m∙kN 

16  1.374 kN 3,47 m∙kN 

Amb un criteri conservador, es considera que els elements no treballaran amb formació de 
ròtules plàstiques, per tant es consideren de Classe 3. 
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La fórmula de comprovació serà: 
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A més a més, s’ha tingut en compte l’efecte del vinclament: 
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Donat que es consideren els pilars com a biencastats, β = 0,5 i α varia segons la taula següent: 

 

Respecte al valor de càlcul del moment elàstic resistent: 
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També s’ha tingut en compte que el valor de fy varia segons el gruix de material: 
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Espessor nominal t (mm) 

16≤t  4016 ≤< t  6310 ≤< t  

S235 235 MPa 225 MPa 215 MPa 

S275 275 MPa 265 MPa 255 MPa 

S355 355 MPa 345 MPa 335 MPa 

Donada la complexitat que suposa iterar per a cada pilar aplicant la fórmula de comprovació en 
funció del perfil, s’ha implementat un full de càlcul mitjançant el programa EXCEL, amb totes les 
condicions anteriors i amb les variables d’entrada: 

HEBPerfils
LinferiorsPilars
LsuperiorsPilars

MPaf y

3
5,2

275

=→
=→

=

 

S’escull el tipus de perfil HEB per les seves característiques mecàniques, principalment perquè 
la capacitat resistent del perfil en les dues direccions no és tan diferent com a altres perfils. 

Donat que tots els pilars es col·locaran amb la mateixa orientació, com a criteri conservador, al 
mínim moment resistent Wel se li ha fet correspondre el màxim moment de càlcul MEd 

El perfil que li correspon a cada suport és: 

Pilar  Planta ‐1  Planta ‐2 

1  HEB 200 HEB 260

2  HEB 200 HEB 260

3  HEB 220 HEB 300

4  HEB 200 HEB 260

5  HEB 160 HEB 220

6  HEB 180 HEB 260

7  HEB 220 HEB 280

8  HEB 200 HEB 260

9  HEB 200 HEB 260

10  HEB 220 HEB 260

11  HEB 200 HEB 280

12  HEB 200 HEB 280

13  HEB 200 HEB 260

14  HEB 200 HEB 260

15  HEB 180 HEB 240
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16  HEB 160 HEB 180

Com a criteri de disseny, per facilitar la construcció, es farà servir el mateix perfil per tots els 
pilars a cada planta. Per tant, s’utilitza el perfil HEB 220 per la planta -1 i el perfil HEB 280 per la 
planta -2. 

4.2.7. Càlcul dels capitells metàl·lics 

L’ús de capitells metàl·lics per resistir esfoços de punxonament no està contemplat a la norma 
EHE. Consultades vàries fonts, a la referència bibliogràfica [2] recomana fer ús de la norma 
americana ACI 318-05 ‘Building Code Requirements for Structural Concrete’, ap. 11.12.4 

D’acord amb aquesta norma, es dissenya un capitell format per perfils laminats HEB soldats que 
haurà de complir: 

• La relació αv entre la rigidesa a flexió de cada braç y la secció fissurada d’ample c2+d, haurà 
de ser més gran de 0,15 
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• El Moment Plàstic que haurà de resistir cada braç és 

 

, on Vu és l’axil de càlcul, n el nombre de braços, hv el cantell del perfil i lv la longitud del perfil. 

• Vu no haurà de ser més gran que  

 

, on b0=4·(hv+d) és el perímetre situat a una distància d/2 del pilar. 

Per la llosa superior, els esforços són: 

Pilar  Axil 
1  1.514.100 N
2  1.797.100 N
3  1.979.000 N
4  1.497.400 N
5  1.126.120 N
6  1.347.900 N
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7  1.859.400 N
8  1.611.100 N
9  1.787.900 N
10  1.644.400 N
11  1.630.900 N
12  1.647.200 N
13  1.533.300 N
14  1.568.400 N
15  1.433.800 N
16  911.280 N

El perfil que compleix és el HEB 240 

Per la llosa intermèdia, els esforços són: 

Pilar  LS Reacción Fz 
1  839.980 N
2  1.003.300 N
3  1.109.600 N
4  795.220 N
5  556.850 N
6  758.700 N
7  1.035.000 N
8  895.850 N
9  969.900 N
10  885.730 N
11  808.100 N
12  795.390 N
13  728.240 N
14  735.150 N
15  642.140 N
16  462.470 N

El perfil que compleix és el HEB 200 

4.2.8. Càlcul de l’escala d’accés 

Pel càlcul de l’escala d’accés, s’empra la norma NTE-EHZ. D’acord amb aquesta norma, l’escala 
serà del tipus II: Escales de dos trams, amb replanell intermedi, amb llosses sense tram 
horitzontal als recolzaments a cada planta. 
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a) Escala Planta -1 
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Les característiques pel dimensionat seran: 

• A = alçada entre plantes = 280 cm 

• I = llargada replanell = 120 cm 

• ß = pendent = 0,625 

Accions considerades: 

• Pes propi de la llosa de formigó: 2500 kg/m³ 

• Càrrega uniformement repartida a la superfície del material per formar els esgraons, 
amb pes específic de 2200 kg/m³ 

• Càrrega màxima deguda als materials de revestiment de replanells i esgraons de 100 
kg/m² 

• Sobrecàrrega d’ús 300 kg/m² 

Resultats: 

• Espessor vertical de la llosa: 14 cm 

• Armadura longitudinal: 11Ø12 

• Armadura transversal: Ø8 cada 25 cm 

• Reacció al recolzament a cada planta: 1900 kg/m 

• Reacció al recolzament al replanell: 1700 kg/m 

b) Escala Planta -2 
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Les característiques pel dimensionat seran: 

• A = alçada entre plantes = 330 cm 

• I = llargada replanell = 120 cm 

• ß = pendent = 0,625 

Accions considerades: 

• Pes propi de la llosa de formigó: 2500 kg/m³ 

• Càrrega uniformement repartida a la superfície del material per formar els esgraons, 
amb pes específic de 2200 kg/m³ 

• Càrrega màxima deguda als materials de revestiment de replanells i esgraons de 100 
kg/m² 

• Sobrecàrrega d’ús 300 kg/m² 

Resultats: 

• Espessor vertical de la llosa: 16 cm 

• Armadura longitudinal: 11Ø12 

• Armadura transversal: Ø8 cada 25 cm 

• Reacció al recolzament a cada planta: 2300 kg/m 

• Reacció al recolzament al replanell: 2000 kg/m 
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4.2.9. Càlcul dels murs perimetrals 

Encara que a aquest apartat es farà un predimensionat dels murs, aquests seran recalculats 
amb tots els paràmetres a tindre en compte pel tècnic projectista especialitzat en aquest tipus 
d’estructures de l’empresa adjudicatària. 

Pel càlcul dels murs perimetrals, s’empra la norma NTE-CCP ‘Cimentacions. Contencions. 
Pantalles’. D’acord amb aquesta norma, els murs pantalla es composen de tres elements: 

• Mur guia. 

• Panell formigonat in situ. 

• Biga de lligat. 

Les característiques pel dimensionat seran: 

• Terreny tipus = V (Margues dures) 

• Tipus d’edificacions veïnes = E2 (Edifici mitjà) 

• 2 soterranis 

Resultats: 

• Profunditat de la pantalla: 7 m 

• Espessor de la pantalla: 45 cm 

• Armadura base trasdós: 5Ø10 per metre 

• Armadura reforç trasdós: 5Ø10 per metre 

• Armadura base intradós: 5Ø12 per metre 

• Armadura reforç intradós: 5Ø16 per metre 

• Cantell biga de lligat: 65 cm 

• Armadura longitudinal biga de lligat: 6Ø12 + 2Ø12 

• Cèrcols biga de lligat: Ø6 c/20cm 

4.2.10. Càlcul de la solera 

D’acord amb la norma NTE-RSS ‘Revestiments de Sols. Soleres’ per a superfícies amb una 
càrrega estàtica de 1 T/m², o per ús de garatges de turismes, és suficient amb una solera 
lleugera. Encara que la norma no ho contempla, se li afegirà una malla electrosoldada del tipus 
ME 10x10 A Ø5-5 B500SD per un correcte repartiment de càrregues i per prevenir una possible 
fisuració del formigó per un ús intens i alternatiu. 

Les característiques d’aquest tipus de solera són: 



Pág. 46  Memòria 

 

 
• EFH-7: Formigó de resistència 125 kp/cm². 

• RSL-9: Làmina aïllant de polietilè. 

• EFH-2: Sorra de riu, amb mida de gra màxima de 0,5 cm. 

• EHL-1: Malla electrosoldada ME 10x10 A Ø5-5 B500SD 

4.2.11. Càlcul de cimentació 

Pel càlcul de la cimentació falta una dada molt important, que és la pressió admissible del 
terreny. Aquest valor s’obtindrà amb l’estudi geotècnic, i implicarà refer la Memòria d’Execució. 

Per aquesta memòria es farà servir com a valor orientatiu 2160 mkNadm =σ . 

Pel càlcul de les cimentacions, les càrregues han estat majorades amb un coeficient de 1,6 

Per als pilars, tenint en compte la separació entre ells i que no es tenen esforços horitzontals, es 
faran servir sabates aïllades sense bigues centradores. 

• Sabates aïllades 

A continuació es detalla el procediment de càlcul de les sabates corresponents als pilars.  

Pel càlcul de la sabata, és necessari un predimensionament. L’àrea en planta necessària 
serà: 

( )
adm

NA
σ

β+
=

1·
 

ß és el coeficient per tindre en compte el pes propi de la sabata, i val: 

108,0
100

·02,014
=

−
= admσ

β  
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A partir de l’àrea és possible trobar els costats de la sabata, tenint en compte que aquesta 
serà quadrada. 

La pressió del terreny per al càlcul serà: 

ba
Nd

t ·
=σ  

L’alçada útil recomanada valdrà: 

06,0
370

·1,1
+

+
=

t

th
σ

σ
 

Una vegada arrodonida a un múltiple de 5 cm superior, si se li resta 0,06 m, s’obté el valor 
del cantell. Amb aquest valor i els de a i b, queda dimensionada la sabata. 

El vol de la sabata serà: 

( )
2

oaa
v

−
=  

, a on a0 és el costat del pilar (0,3 m en el cas dels pilars HEB300) 

Moment flector: ( )0·15,0···5,0 avbM td += σ  

Moment reduït: ( )2·· dbfM cdd=μ  

Quantia mecànica: ( )μμω += 1·  

Capacitat mecànica: dbfU cd ···ω=  

Àrea d’armadura: yds fUA =  

Quantia geomètrica: ( ) 0018,0· min =≥= ρρ dbAs  

Àrea d’armadura definitiva: ( ) dbAs ··;max min ρρ=  

Comprovació a tallant 

S’haurà de comprovar a tallant la secció situada a una distància igual al cantell des del pilar, i 
ha de complir-se: 

( ) dbfdvbV cvtd ···· ≤−= σ  
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, a on: 
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Tots els pilars compleixen aquest requisit. 

 

 

 

 

A continuació s’adjunten els resultats de les fórmules anteriors aplicades a cada pilar. 

Pilar Nd  Md  Perfil A1 a=b h d 
1 3.767 kN 11,28 m·kN HEB 300 16,30 m² 4,25 m 0,50 m 0,44 m 
2 4.481 kN 0,92 m·kN HEB 300 19,39 m² 4,50 m 0,50 m 0,44 m 
3 4.942 kN 18,04 m·kN HEB 300 21,39 m² 4,75 m 0,50 m 0,44 m 
4 3.668 kN 10,57 m·kN HEB 300 15,88 m² 4,00 m 0,50 m 0,44 m 
5 2.693 kN 7,24 m·kN HEB 300 11,65 m² 3,50 m 0,50 m 0,44 m 
6 3.371 kN 15,89 m·kN HEB 300 14,59 m² 4,00 m 0,50 m 0,44 m 
7 4.631 kN 9,35 m·kN HEB 300 20,04 m² 4,50 m 0,50 m 0,44 m 
8 4.011 kN 1,51 m·kN HEB 300 17,36 m² 4,25 m 0,50 m 0,44 m 
9 4.412 kN 1,99 m·kN HEB 300 19,10 m² 4,50 m 0,50 m 0,44 m 
10 4.048 kN 8,80 m·kN HEB 300 17,52 m² 4,25 m 0,50 m 0,44 m 
11 3.902 kN 16,75 m·kN HEB 300 16,89 m² 4,25 m 0,50 m 0,44 m 
12 3.908 kN 17,94 m·kN HEB 300 16,91 m² 4,25 m 0,50 m 0,44 m 
13 3.618 kN 10,58 m·kN HEB 300 15,66 m² 4,00 m 0,50 m 0,44 m 
14 3.686 kN 10,76 m·kN HEB 300 15,95 m² 4,00 m 0,50 m 0,44 m 
15 3.321 kN 7,88 m·kN HEB 300 14,38 m² 4,00 m 0,50 m 0,44 m 
16 2.198 kN 2,77 m·kN HEB 300 9,51 m² 3,25 m 0,50 m 0,44 m 

 

Pilar sigma Md2 mu w rho Armat definitiu 
1 142,8 kN/m² 906,38 m·kN 0,06 0,06 0,00267 Malla Ø16 cada 150 
2 150,8 kN/m² 1068,80 m·kN 0,06 0,07 0,00299 Malla Ø16 cada 150 
3 149,4 kN/m² 1198,86 m·kN 0,07 0,07 0,00319 Malla Ø16 cada 100 
4 155,8 kN/m² 879,47 m·kN 0,06 0,06 0,00276 Malla Ø16 cada 150 
5 149,9 kN/m² 640,04 m·kN 0,05 0,05 0,00227 Malla Ø16 cada 150 
6 144,2 kN/m² 814,29 m·kN 0,05 0,06 0,00254 Malla Ø16 cada 150 
7 155,4 kN/m² 1113,08 m·kN 0,06 0,07 0,00313 Malla Ø16 cada 100 
8 151,3 kN/m² 954,74 m·kN 0,06 0,06 0,00282 Malla Ø16 cada 150 
9 148,7 kN/m² 1053,63 m·kN 0,06 0,06 0,00295 Malla Ø16 cada 150 

10 152,6 kN/m² 970,85 m·kN 0,06 0,06 0,00287 Malla Ø16 cada 150 
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11 147,5 kN/m² 944,14 m·kN 0,06 0,06 0,00279 Malla Ø16 cada 150 
12 147,7 kN/m² 946,70 m·kN 0,06 0,06 0,00280 Malla Ø16 cada 150 
13 153,8 kN/m² 867,70 m·kN 0,06 0,06 0,00272 Malla Ø16 cada 150 
14 156,5 kN/m² 883,81 m·kN 0,06 0,06 0,00277 Malla Ø16 cada 150 
15 142,2 kN/m² 794,66 m·kN 0,05 0,05 0,00248 Malla Ø16 cada 150 
16 142,6 kN/m² 516,77 m·kN 0,04 0,04 0,00197 Malla Ø16 cada 150 

 

 

 

• Sabata contínua sota mur 

A continuació es detalla el procediment de càlcul de les sabates corresponents al mur del volum 
de l’escala.  

L’amplada ‘a’ de la sabata es determina en funció de la càrrega del mur i la pressió admissible 
pel terreny. Suposant una distribució uniforme de pressions, resulta: 

( ) ( )
m

m
kN
m

kNNa
adm

5,2
160

12,01·6,3341·

2

=
+

=
+

=
σ

β
 

ß és el coeficient per tindre en compte el pes propi de la sabata, i val: 
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−
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La pressió del terreny per al càlcul serà: 

29,213
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/8,534
m
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El vol de la sabata serà: 
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−
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, a on a0 és el gruix del mur (0,3 m) 
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L’alçada útil recomanada valdrà: 
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Una vegada arrodonida a un múltiple de 5 cm superior, se li ha restat 0,06 m, per obtenir el valor 
del cantell.  

Amb aquest valor i el de ‘a’, queda dimensionada la sabata. 

Moment flector: ( ) kNmav
a

N
M d

d ·23,140·15,0·
·2

2
0 =+=  

Moment reduït: ( ) 03,0·· 2 == dbfM cddμ  

Quantia mecànica: ( ) 031,01· =+= μμω  

Capacitat mecànica: kNdbfU cd 295··· == ω  

Àrea d’armadura: 28,9 cmfUA yds ==  

Quantia geomètrica: ( ) 0018,0002,0· min =≥== ρρ dbAs  

Armadura definitiva: Malla Ø16 cada 15cm 

Comprovació a tallant 

S’haurà de comprovar a tallant la secció situada a una distància igual al cantell del parament del 
mur, i ha de complir-se: 

( ) dfdvV cvtd ·· ≤−= σ  
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( ) kNmmmm
NkNmmm

kNVd 6,1661·49,0·34,05,13049,01,1·9,213 22 =≤=−=  
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4.3. Justificació de la Instal·lació de Ventilació (CTE HS-3) 

La instal·lació de ventilació es dissenyarà d’acord amb l’especificat a la norma CTE-HS3 
‘Salubritat. Qualitat de l’aire interior’. També es dissenya tenint en compte la norma UNE 
100166-1992 ‘Ventilació d’Aparcaments’ 

4.3.1. Necessitats de ventilació 

• Cabal de ventilació mínim exigit s/CTE: 120 l/s per plaça. 

A la planta -1 (37 places) el cabal mínim és de 4.440 l/s (15.984 m³/h). 
A la planta -2 (35 places) el cabal mínim és de 4.200 l/s (15.120 m³/h). 

• Cabal de ventilació mínim exigit s/UNE 100166: 45 l/s per plaça (doncs l’estança màxima es 
considera d’una hora, per tant es permet fins a 125 ppm de CO a l’aire, i es considera un 2,4% de 
vehicles en marxa alhora) o 5 l/s per m² 

A la planta -1 (971 m² útils) el cabal mínim és de 4.855 l/s (17.480 m³/h). 
A la planta -2 (1026 m² útils) el cabal mínim és de 5.130 l/s (18.468 m³/h). 
Són valors més restrictius i, per tant, són els adoptats. 

• Han de disposar-se una obertura d’admissió, i altres obertures d’extracció cada 100 m² de 
superfície útil, separades aquestes últimes menys de 10 metres. 

A la planta -1 (971 m² útils) es disposen com a mínim 10 de obertures d’extracció. 
A la planta -2 (1026 m² útils) es disposen com a mínim 11 obertures d’extracció. 

• Ha de disposar-se dos xarxes de conductes d’extracció amb aspirador mecànic. 

• Dos terços de les obertures d’extracció estaran a menys de 0,5 m del sostre. 

• Ha de disposar-se un sistema de detecció de CO que activi els ventiladors quan la concentració 
superi 100 ppm. També activarà una alarma òptica i acústica. 

• Per a que l’escala d’evacuació tingui la categoria d’especialment protegida que demana el CTE, 
es dissenya una abertura a l’exterior de 0,4 m² 
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4.3.2. Descripció del sistema de ventilació 

El local, situat sota rasant, disposa de ventilació forçada amb dos sistemes de ventilació 
independents (admissió / extracció). Dintre del garatge, hi ha tot un sistema de conducció d’aire 
impulsat per un ventilador d’especials característiques (amb capacitat per funcionar de forma 
correcta i constant durant 90 minuts a una temperatura ambient de +400ºC) que fa la funció de 
desenfumatge cap a una xemeneia ad hoc situada a la plaça superior. L’admissió d’aire es 
realitza a través de reixes disposades a tal efecte, que estaran perforades en un 50% de la seva 
superfície (1,8 m² d’obertura a cada planta) 

4.3.3. Justificació d’entrades i sortides d’aire 

El cabal de disseny és de: 

• Planta -1: 17.480 m³/h 

• Planta -2: 18.468 m³/h 

El sistema de ventilació forçada funciona segons el criteri de “només extracció, amb obertures 
per la sortida d’aire”. 

L’entrada d’aire es fa a través de reixes disposades a tal efecte, que estaran perforades en un 
50% de la seva superfície (1,8 m² d’obertura a cada planta) 

La velocitat d’entrada del aire és:  

• Planta -1: 2,69 m/s < 10 m/s, OK 

• Planta -2: 2,85 m/s < 10 m/s, OK 

La sortida d’aire es fa per mitjà de dos ventiladors independents (un a cada planta) amb el cabal 
de disseny. 

La secció interior dels conductes és de 0,8 m² pel cabal total. La velocitat de pas de l’aire per els 
conductes és: 

• Planta -1: 6,01 m/s < 10 m/s, OK 

• Planta -2: 6,41 m/s < 10 m/s, OK 
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4.3.4. Especificació tècnica dels ventiladors 

Es precisa de dos ventiladors idèntics de les següents característiques: 

A) Punt de funcionament  

• Planta -1: 

- Cabal d’aire: 20.811 m³/h =5,78 m³/s 
- 2 Velocitats. 
- P1 = 1,5 kW    P2 = 0,25 kW 

• Planta -2: 

- Cabal d’aire: 20.811 m³/h =5,78 m³/s 
- 2 Velocitats. 
- P1 = 1,5 kW    P2 = 0,25 kW 

B) Temperatura de funcionament 

 Garantir el funcionament durant 90 minuts, a una temperatura de +400ºC immers dintre 
l’atmosfera de l’aparcament. (Segons EN -12101-3)  

C) Certificació 

Complir la directiva ATEX 94/9CE, estar marcat i disposar de certificat de conformitat emès per 
el fabricant. 

D) Potències 

• Planta -1: 1,5 kW 

• Planta -2: 1,5 kW 

4.3.5. Estudi de classificació de zones potencialment explosives. 

Les atmosferes potencialment explosives situades en aparcaments són degudes a la presència 
de vehicles automòbils amb motor de combustió interna. El combustible d’aquests motors pot ser 
la benzina sense plom o bé el gasoil distribuït a les estacions de servei. Els dits combustibles 
són inflamables i poden generar gasos, vapors o boires, les quals, barrejades amb l’aire, poden 
crear atmosferes potencialment explosives. Per tant hi ha possibilitat de identificar 
emplaçaments de classe I (com també especifica el Reglament de Baixa Tensió) 
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No es considera que hi hagi material en pols que, dipositat o bé en suspensió, pogués inflamar-
se en presència de l’aire ambiental. Per tant no hi haurà possibilitat d’identificar emplaçaments 
de classe II. 

La norma, que és preceptiva per tal de classificar emplaçaments de classe I, és la UNE-EN 
60079-10 - ‘Material elèctric per a atmosferes potencialment explosives. Part 10: Classificació 
d’emplaçaments perillosos’. 

En el que segueix del capítol i amb concordança amb el que estableix el REBT es fa la 
classificació de zones segons la norma UNE EN 60079-10. 

Definicions 

• Punt d’inflamabilitat o de centelleig: És la temperatura més baixa del líquid a la que, sota 
certes condicions normalitzades, el líquid desprèn vapors en quantitat tal que pot originar la 
formació d’una barreja de vapor/aire inflamable. 

• LIE (Límit Inferior d’Explossivitat): Límit inferior de l’interval de concentracions de la 
substància en l’aire, per al que la substància és explosiva. S’expressa usualment en % del 
volum o bé en % en pes. 

• Temperatura d’ignició d’una atmosfera de gas explosiva: És la temperatura més baixa 
d’una superfície calenta a la qual, sota unes condicions especificades, es produeix la ignició 
de una substància inflamable en forma d’un gas o vapor barrejat amb l’aire.  

• Font d’escapament: És un punt o un lloc des del qual es pot escapar, cap a la atmosfera, 
un gas, vapor o bé líquid inflamable de tal forma que es pugui formar una atmosfera de gas 
explosiva. 

La taula C1 incorpora totes les substàncies que poden participar en la formació d’una atmosfera 
potencialment explosiva degudes a l’activitat d’estacionament de vehicles automòbils moguts 
amb motor de combustió interna. 

Tenint en compte que la temperatura ambient de l’estacionament restarà per sota de 40ºC en 
condicions de màxima temperatura. Aleshores, de la dita taula C1, es dedueix que el gasoil no 
pot originar cap atmosfera potencialment explosiva degut a que el punt d’inflamabilitat del gasoil 
és de 55-60ºC.  
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La font d’escapament que provoca l’atmosfera potencialment explosiva es del tipus “superfície 
de líquid a l’aire lliure”. L’entrecomillat es fa perquè és la definició directa del punt 4.4.6a de la 
norma UNE EN 60079:1996, però de fet el combustible es troba dintre del dipòsit de l’automòbil 
tapat i amb la respiració restringida permesa per el tap de combustible segons es descriu en la 
norma UNE 26237:1986. La pròpia norma UNE EN 60079-10 exclou situacions “catastròfiques”, 
és a dir el trencament d’una canonada soldada o bé d’algun recipient; la qual cosa significa que 
no s’ha de preveure dintre de la classificació de l’emplaçament el trencament del dipòsit de 
combustible, dels conductes de combustible cap o a partir del dipòsit o la obertura eventual i 
permanent d’un tap de combustible d’automòbil.   

Per tant, la font d’escapament és una superfície del líquid a l’aire lliure per els dos casos de 
combustible considerats. 

La temperatura dels líquids està per sota del punt d’ebullició i la quantia del punt d’escapament 
depèn principalment de: 

• La temperatura ambient.  

• Tensió de vapor i la temperatura del líquid en la superfície.  

• Dimensió de la superfície d’evaporació. 

Obertures: L’obertura d’un vehicle a motor és el tap del dipòsit de combustible, el qual respon a 
una classificació d’obertura tipus “D” : - Obertures normalment tancades i rarament obertes 
amb tancament forçat que addicionalment tenen un sistema de segell (una junta de material 
neoprè o similar) per tot el perímetre. Addicionalment només es poden obrir amb mitjans 
especials –clau de dipòsit de combustible- i de forma extraordinària dintre d’un recinte dedicat 
exclusivament a aparcament privat. 

Per tant el grau de escapament de la obertura és “sense escapament” segons la taula A.1 de la 
norma EN 60079-10:2004. 

A continuació s’adjunta el ‘Full de dades de classificació d’emplaçaments perillosos’ d’acord amb 
UNE 60079-10:2004 

 

 

 

Taula C1 : llista i característiques de substancies inflamables 
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Garatge aparcament de més de 5 places . Benzina i gasoil.  

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Substància inflamable L.I.E.  Volatilitat    

N°. Nom 
Punt de 

inflamabilitat 
(ºC) 

Kg/m3 Vol. ％ 
Tensió de 

vapor 20ºC
kPa 

Temp. 
d’ebullició 

Densitat 
relativa 

respecte a 
l’aire 

Temp. 
d’ignició 

°C 

Grup i 
classe de 

temp. 

Qualsevol 
informació i 

observacions 
importants. 

1 Benzina < -18 0,022 0,7 50 < 210 > 2,8 280 IIA T3  

2 Gasoil 55 – 65 0,043 1 6 200 3,5 330 IIA T2  

3 
Aigua que 

conte benzina i 
Oli. 

< 0 * > 0,7 * * > 1,2 > 280 IIA T3 Els valors són 
estimats 

 
 

Taula C2. Full de dades de classificació de emplaçaments perillosos. – Part 2: Llista de fonts de escapament. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Fonts d’escapament  Substància inflamable Ventilació 

Nº Descripció Localització Grau 
d’escapament1 Referència2 

Temperatura i 
pressió 

d’operació 
Estat 
fisic Tipus4 Grau Disponibilitat 

ºC KPA5 

1 

Dipòsit de 
combustible i 

circuït 
d’alimentació de 

combustible 

Vehicles 
estacionats i/o 

en trànsit 
S 1 25 0 Líquida N Alt Bona 

9 10 11 12 13 

Emplaçament perillós  

Tipus de zona 
1-2-3 

Extensió de la zona m 
Referència Qualsevol informació i 

observacions importants Vertical Horitzontal 

Zona 2 ED6 Tot l’aparcament Tot l’aparcament Plànols del projecte 

Es considera per precaució un 
pla de 1.5m per sota del qual 
no hi pot haver equip elèctric 

ordinari. 

                                                 

1 C- Continu, S- Secundari, P- Primari 

2 Indica el número en la llista de la part 1 a taula C1 

4 N- Natural, A- Artificial 

5 Relativa a l’atmosfèrica 

6 Segons la taula B.1 de la EN 60079-10 “Zona 2 ED” és considerada zona no perillosa, zona teòrica 
despreciable en condicions normals. 
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Grau d’escapament: 

Avaluació del grau de ventilació Segons EN 60079-10:2004 
Superfície d’aparcament m² 1.026
Alçada  m 3,2
Volum m³ 3.283
 C nº de renovacions d’aire per hora    0.5
dV/dt Cabal d’aire ventilació forçada mínim m³/h 1.642
  m³/s 0,456

Característiques de l’escapament 
Substància inflamable  Benzina 

Font d’escapament 
Dipòsit de combustible 

tancat amb tap 
LIE benzina kg/m³ 0,022

Grau d’escapament 
 Sense 

escapament
k (Factor de seguretat, escapament grau 
secundari) 

  0,5

T (Temperatura ambient) ºK 298

dG/dt (Taxa màxima d’escapament) 
kg/s    2,8E-10
kg/h 1,1E-6

dV/dt (cabal mínim d’aire fresc) m³/h 0,0001
C (nombre de renovacions d’aire fresc per unitat 
de temps r/h) 

1,4E-6

A) Cabal mínim teòric de ventilació 

Es calcula el cabal mínim teòric de ventilació (per cotxe) per tal de diluir una fuga de 
substància inflamable per sota del Límit Inferior d’Explosió (LIE). 

( )
293.

/
)/( min

T
LIEk

dtdG
dtdV màx ⋅=  

min)/( dtdV = 0,0001  Cabal mínim en volum d’aire fresc (m3/h) 

( )màxdtdG / = 1,1E-6   Taxa màxima de fuga de la font (kg/h) 
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LIE  = 0,022   Límit Inferior d’Explosió 

K = 0,5    Factor de seguretat 

Estimació del nombre de renovacions d’aire fresc per unitat de temps (Hora-1) 

V
V dtd

C tot

0

)/(
=  

1    Nombre de cotxes en moviment 

35    Nombre de places de pàrking 

C=1,4E-6   Nombre de renovacions d’aire fresc per unitat de temps (r/s) 

VO=3.283    Volum total ventilat (m³) 

(DVTOT/DT)=0.0046 Cabal mínim en volum d’aire fresc (m³/s) 

(DVTOT/DT)=16,55  Cabal mínim en volum d’aire fresc (m³/h) 

El valor de renovació és mínim, per la qual cosa no s’estima necessàri realitzar ventilació 
forçada per tal d’eliminar l’atmosfera potencialment explosiva (encara que existeixi) 

B) Altura del volum de l’atmosfera explosiva 

Ja que el vapor de benzina és més pesat que l’aire, es dipositarà a la part baixa del 
garatge. 

2.4E-5  Altura de l’atmosfera explosiva (m) 

1.026 m²  Superfície del pàrking 

C) Concentració: 

Les substàncies objecte de l’estudi es troben en una concentració del 100% dintre del 
dipòsit de combustible. 

 



Projecte d’Execució “Aparcament Plaça Lluís Companys”  Pàg. 59 

 

D) Volatilitat del líquid inflamable: 

Substància Punt de centelleig 
°C 

Benzina -18 ºC 
Gasoil 55 / 65 ºC 

Per tant el gasoil no actuarà com a generador de vapors inflamables degut a que la 
temperatura ambient sempre estarà per sota del seu punt d’evaporació. 

A continuació es detalla la identificació de substàncies perilloses en el procés de 
combustió d’un vehicle amb motor alternatiu de combustió interna de tipus ordinari. 

Ítem Substància Densitat PD LIE LSE TI Grup de 
Gasos 

1 Gasoil 3 ≥ 60ºC 1.0% 6.0% 350ºC IIA T2 

2 Benzina 2.55 -18ºC 0.7% 5.9% 280ºC IIA T3 

3 Monòxid de Carboni 
(CO) 

0.97 Gas  12.5% 74.2% 609ºC IIB T1 

4 Propà - GLP 1.56 Gas  2.1% 9.5% 406ºC IIA T1 

E) Índexs de toxicitat del CO: 

Concepte Límits 

TLV (Exposició màxima 
d’una persona durant 
8hores.) 

50 ppm (0.005%) 55 mg/m³ 

STEL (Exposició 
màxima permesa.) 

400 ppm (0.04%) 440 mg/m³ 

Mort sobtada >5000 ppm (5%)  

TLV 25 ppm (0.0025%) 29 mg/m³ 

D’acord amb les taules exposades més amunt, es dóna la situació de que s’ha d’actuar 
abans per toxicitat de CO que per explosivitat de les possibles substàncies presents a 
l’atmosfera, donat que el límit de toxicitat acceptable de 0.005% és menor que qualsevol 
dels LIE de les substàncies perilloses. 
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La legislació actual considera obligatòria la instal·lació de detectors de CO a 
aparcaments amb més de 5 places de aparcament, per la qual cosa s’entén que la 
possibilitat d’arribar a nivells de toxicitat perillosa resta exclosa (doncs s’activaria la 
extracció automàtica) i per tant també resta exclosa la possibilitat d’arribar a nivells de 
formació d’atmosferes potencialment explosives. 

Addicionalment la norma UNE 20.322 i la nota NTP 370 -del INSHT- disposa que els 
volums de substàncies a partir dels quals s’ha de classificar són els següents: 

Ítem Substància Procés 

dm³ 

Emmagatzemament 

dm³ 

1 Gasoil (Grup D) 2.000 20.000 

2 Benzina (Grup A) 100  1.000 

3 Monòxid de Carboni (CO) (Grup E) 4.000 40.000 

4 Propà –GLP (Grup E) 4.000 40.000 

Suposant la benzina com el líquid més volàtil, donat que a -18ºC ja evapora gasos 
explosius i que el seu LIE de 0,7% és el més perillós de tots, i tenint en compte dipòsits 
de cotxe de 50l de capacitat i fugues màximes del 1% - aquest valor és molt superior a 
les acceptades en la indústria - , es té:  

Nr = 100/(50x0,01) =    200 vehicles funcionant simultàniament. 

Nr = 1.000/(50x0,01) = 2.000 vehicles estacionats al mateix temps. 

Valors que són impossibles d’assolir, doncs el nombre de places d’aparcament és menor. 

Per tant la superfície corresponent al garatge objecte del present projecte queda 
desclassificada com a atmosfera potencialment explosiva per sobre del volum 
perillós definit a continuació. 

Es considera “Volum perillós” el volum situat entre el terra i un pla situat a 0,6 metres de 
distància del terra de la superfície de l’aparcament.  

 La col·locació de material elèctric dintre del dit volum perillós es considerarà com 
material a tots els efectes de categoria EEx nA 3G II T3 segons la directiva ATEX 94/9 i 
el RD400/96 de transposició a la legislació espanyola. 

Classificació d’atmosferes potencialment explosives 
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Zones  Situació  
Tipus de instal·lació 
elèctrica 

Zona 1  Fins a 0,6m del terra Categoria 2G IIAB T3 

Zona desclassificada 
Per sobre de 0,6m del 
terra 

Ordinari sense efectuar 
les consideracions 
particulars de la REBT- 
ITC 029 

Per raons d’economia tota la instal·lació elèctrica objecte del present projecte anirà per 
sobre del volum perillós, de manera que el tipus d’aparamenta no serà “ATEX”, llevat 
dels ventiladors d’extracció, degut a que poden recollir aire del nivell dit “Volum perillós”.  

Els ventiladors disposaran d’un sistema de doble velocitat, de tal forma que la velocitat 
lenta pugui ser utilitzada de forma ordinària per un sistema de detectors de CO i per 
establir una sensació de confort dintre de l’aparcament. Aquesta velocitat lenta generarà 
molt menys brogit que la velocitat màxima, la qual només serà activada en situació 
extraordinària (incendi).  
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4.4. Justificació de la Instal·lació de Protecció Contra 

Incendis (CTE DB-SI) 

La instal·lació, manteniment, posada en servei i disseny del sistema de detecció i alarma 
d’incendi estarà d’acord juntament amb el que s’especifica en el present projecte amb les 
especificacions particulars que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació al seu Document 
Bàsic DB-SI “Seguretat en cas d’Incendi”. 

En particular l’aparcament objecte del present projecte disposarà de les següents 
instal·lacions contra incendi: 

• Sistema automàtic i manual de detecció i alarma que activa els ventiladors de 
desenfumatge. 

• BIE’s (equip manual, no elèctric) 

• Extintors portàtils (equip manual, no elèctric) 

La normativa de referència per aquesta instal·lació és: 

• CEPREVEN RT1- BIE 

• UNE 23.007 ‘Sistemes de detecció i alarma d’incendi’ 

4.4.1. Compartimentació en sectors d'incendi  

El disseny de l'edifici garanteix el confinament i control d'un incendi, facilitant l'evacuació 
dels ocupants. La superfície construïda que pot arribar a tenir un sector determina la 
màxima dimensió i severitat que pot arribar a un incendi plenament desenvolupat, sense 
que es propagui a altres sectors i sense que provoqui el col·lapse estructural de l'edifici.  

Segons la normativa, l’aparcament pot constituir tot ell un sector d’incendis, donat que no 
està integrat a un edifici destinat a cap altre ús. No pertany a aquest sector la escala 
d’emergència especialment protegida. 

Tampoc queden inclosos a aquest sector d’incendi els dos espais tècnics destinats a 
maquinària i aparells elèctrics i situats un a cada planta. Cadascun d’ells constituirà un 
sector diferenciat. 
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4.4.2. Evacuació  

S'han previst els elements d'evacuació en nombre i dimensions suficients per a complir 
amb les condicions d'evacuació que exigeix la normativa aplicable en funció de les 
ocupacions previstes, tenint en compte els valors de densitat d'ocupació que s'indica.  

No s'han previst recorreguts d'evacuació a través de locals de risc especial. 

Els recintes que disposen d'una única sortida compleixen les següents condicions:  

• La seva ocupació és menor de 100 persones.  

• No existeixen recorreguts per a més de 50 persones que precisin salvar, en 
sentit ascendent, una altura d'evacuació major de 2 m.  

• Cap recorregut d'evacuació fins a la sortida té una longitud major de 35 m.  

• La distància fins al punt des d'on parteixen dos recorreguts alternatius no ha 
de ser major que 25 m.  

L'edifici té dos plantes amb ocupació no nul·la, amb sortida directa de l'edifici, cosa que 
facilita l'evacuació dels diferents sectors.  

S'elabora el següent quadre amb la ocupació del nombre de persones per superfície 
depenent de l'ús.  

 Sup. Ocupació 

Planta -1 

Rampa 80,53 m²   2 p. 
Aparcament 981,95 m²     25 p. 
Espais tècnics 11,96 m²    Nul·la 
Escala i vestíbul 17,25 m²     - 

Planta -2 
Aparcament 1.025,52 m²   26 p. 
Espais tècnics 11,96 m²    Nul·la 
Escala i vestíbul 17,25 m²     - 

TOTALS  
Planta -1 1.204,37 m²   27 p. 
Planta -2 1.123,93 m²   26 p. 

Total 2.328,30 m²   53 p. 
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L'escala per a l'evacuació ascendent haurà de ser del tipus especialment protegida. A tal 
efecte, a més de les característiques que ha de tindre una escala protegida, disposarà de 
vestíbuls d’interdependència. Per tant: 

• Estarà compartimentada amb elements EI120. 

• Haurà de disposar d’un sistema de protecció contra el fum en forma de 
ventilació o de pressió diferencial. 

4.4.3. Dimensionament de sortides, passadissos i escales  

Amplària mínima de portes, passos i passadissos  

Per a una ocupació màxima de 53 persones l'amplària A de portes, passos i passadissos 
serà almenys igual a 53/200 m o 0,80 m, complint-se sempre en aquest projecte, al ser la 
porta mínima en recorreguts d'evacuació de 0,8 m de fulla. Tampoc existeixen portes de 
fulla major a 1,20 m, ni menors de 0,60 m en portes de dues fulles.  

Amplària mínima de les escales  

D’acord amb la normativa, l’amplada d’una escala protegida estarà determinada per la 
fórmula: 

mSEA 12,0
160

25,11·353
160

·3
=

−
=

−
>  

, sempre que l’amplada resultant no sigui menor de 1 m. 

Característiques de portes i passadissos  

Al llarg de tot el recorregut d'evacuació les portes i els passadissos compleixen les 
condicions exigides pel DB-SI Secció 3 apartat 6:  

Portes:  

a) No és necessari que les portes de sortida siguin abatibles amb eix de gir vertical ni que 
siguin fàcilment operables, doncs no donen pas a una evacuació de més de 50 
persones. 

b) Tota porta prevista per a la seva evacuació permet la seva obertura manual.  
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c) Al no estar prevista una evacuació de més de 100 persones per cap de la portes no és 
necessari que obrin en el sentit de l'evacuació, encara que s’ha tingut en compte per la 
facilitat a l’evacuació que suposa. 

d) Tota porta de recinte d'ocupació no nul·la que s'obre a l'altiplà d'una escala, està 
disposada de manera que no envaeix, a l'obrir-se, la superfície d'evacuació necessària 
de l'altiplà.  

Característiques de les escales  

Donada la manca d’indicacions del DB-SI, es fan servir les de la norma NBE-CPI/96. Al 
llarg de tot el recorregut d'evacuació l'escala té les característiques següents:  

A) El nº mínim d'esgRaons per tram que es permet és de 3, sent 10 el nº mínim del 
projecte. L'altura màxima per tram que es permet és de 3,20 metres, sent 2.21 m la 
major altura salvada per tram en el projecte.  

B) En escales amb traçat recte; la dimensió dels altiplans intermedis mesures en el sentit 
de l'evacuació no serà menor que la meitat de l'amplària del tram de l’escala, ni que 1m. 
En el projecte l'ample mínim de les escales és de 1 m i la dimensió mínima d'altiplà 
projectat és de 1,00, complint aquest apartat.  

C) La relació c/h (contrapetja/estesa) és constant i es compleix que 2c+h és major o igual 
que 60 cm. També es compleix que c estigui compresa entre 13 i 18,5 cm i que h sigui 
com a mínim de 28 cm per a escales rectes. les dimensions del graonat de les escales 
és:  

• Estesa 30 cm  
• Contrapetja 17 cm  

D) No és necessària la disposició de passamans, doncs l’amplada no sobrepassa els 1,2 
m. 

E) El paviment de l'escala manca de perforacions de dimensions majors a 8 mm.  

4.4.4. Senyalització d'evacuació  

Se senyalitzaran les sortides de planta o edifici amb la inscripció “SORTIDA” (per no ser 
destinades exclusivament a sortida d’emergència) i dels recintes la superfície dels quals 
excedeixi els 50 m². 
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Se senyalitzaran els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual amb els 
senyals definits en la norma UNE 23.033  

4.4.5. Estabilitat davant el foc exigible a l'estructura. 

Element  R exigit R projecte 

Forjat s/soterrani llosa 0,33 m  REI90 REI 180 

Forjat s/rasant llosa 0,39 m REI90 REI 180 

Pilars metàl·lics REI90  

Els pilars metàl·lics hauran de recobrir-se amb material intumescent que garanteixi la 
resistència al foc exigida per la normativa. 

4.4.6. Resistència al foc exigible als elements constructius  

Es presenten els elements constructius amb la resistència RF exigida i el grau RF de 
cada element:  

Façana:  

Està formada per blocs de formigó de 20 cm que té un grau EI de 120 complint-se que 
sigui almenys la meitat de la exigida a les parets o forjats entre sectors que incideixen 
sobre ella i sempre es compleix que aquesta franja de façana és com a mínim de 1 
metre.  

Particions:  

Entre diferents sectors el grau EI ha de ser almenys 120, que es compleix al disposar un 
mur de fàbrica de blocs de formigó de 20 cm d'espessor.  

Portes de pas:  

Les portes de pas entre dos sectors tindran una resistència tèrmica al foc almenys igual a 
la meitat de l’exigida a l'element que separa ambdós sectors d'incendi pel que totes seran 
EI2-60c5  
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4.4.7. Condicions exigibles als materials. 

Els materials utilitzats com revestiment de sòls, parets i sostres en recorreguts 
d'evacuació, així com els elements constructius empleats, compleixen les especificacions 
de la norma al tindre categoria A2-s1,d0 per sostres i parets, i A2FL-s1 pel terra. En el cas 
dels espais tècnics, aquesta categoria serà B-s1,d0 per sostres i parets, i BFL-s1 pel terra. 

4.4.8. Boques d'incendi equipades 

Per a la realització d'aquesta instal·lació es col·locaran boques d'incendi equipades (BIE) 
repartides per tota la superfície amb una densitat tal que la distància màxima des de 
qualsevol punt de la planta fins a un equip de mànega sigui inferior a 25 m. Amb el radi 
d'acció de les mànegues es cobrirà la totalitat de la superfície.  

La posició exacta de les BIE es pot veure a la documentació gràfica. Aquestes estan 
situades preferentment al costat de les vies d'evacuació horitzontals, en llocs fàcilment 
accessibles. 

La instal·lació de la xarxa per a BIE's s'inicia al lloc de control simplificat situat en un local 
dissenyat per a l'efecte.  

A partir del col·lector d'impulsió del grup contra incendis s'efectua la distribució de 
canonades, per a BIE's.  

A la sortida del col·lector de distribució existirà una connexió amb un interruptor de cabal 
connectat amb la instal·lació de detecció d'incendis per a transmetre un senyal d'alarma.  

Per l'interior de l'edifici existirà un col·lector general en forma d'anell, amb canonada 
DN65 de la que partiran totes les derivacions per a alimentar les BIE’s repartides.  

Les BIE's a instal·lar estaran compostes pels següents elements:  

• Armari metàl·lic adossat, amb tapa de vidre i inscripció al·lusiva al seu ús.  

• Clau de pas de DN40 amb ràcord normalitzat tipus Barcelona de 45 mm, 
segons UNE 23.400/2  

• Debanadora circular apta per a contenir 20 m de mànega semirígida de 25 
mm de diàmetre.  

• 20 m de mànega semirígida de 25 mm, amb joc de ràcords normalitzats tipus 
Barcelona.  

• Llança d'aigua multiefecte (tancament, doll, boira i protecció).  
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• Manòmetre de 0-16 bar amb lira i aixeta de comprovació.  

El material emprat a la instal·lació de la xarxa de canonades serà el tub d'acer negre amb 
soldadura, segons DIN 2440 (UNE 19.051), material St.33 segons DIN 1626 (UNE 
19040), amb accessoris soldats del mateix material.  

Una vegada acabada la instal·lació de la xarxa de canonades es pintaran aquestes en 
tota la seva superfície, amb dues capes de pintura antioxidant i posteriorment amb dues 
capes de pintura de color normalitzada; l'aplicació de les pintures es realitzarà d'acord 
amb les especificacions dels fabricants. 

4.4.9. Sistema d’hidrants exteriors 

Es dotarà l’edifici d’hidrants exteriors col·locats a la perifèria, a raó de un cada 10.000 m² 
o fracció (a partir de 1.000 m²). En aquest cas, només és necessari un. Donada la 
titularitat i ús de l’edifici, el promotor (l’Ajuntament) realitzarà les gestions por dotar a la 
via pública d’un hidrant situat a menys de 100 m de la façana accessible. 

La pressió mínima en les boques de sortida dels hidrants serà de 7 bar quan s'estiguin 
descarregant els cabals previstos. 

4.4.10. Ruixadors automàtics 

La normativa només contempla l’ús en cas de que l’aparcament sigui robotitzat, i no és el 
cas. 

4.4.11. Dipòsit 

No es disposarà de cap dipòsit. La Companyia d’Aigües certificarà que la xarxa pot 
permetre l’abastiment de dues BIE’s funcionant simultàniament. 

Subministre d’aigua per la xarxa de BIE’s:  

CABAL: QB = 2 · 100 l/min = 12 m³/h 

Pressió mínima de subministrament: 6 bar. 

Si no es garanteix aquesta pressió es disposarà un grup de bombeig. 
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4.4.12. Xarxa general d'incendis 

A l'interior de l'edifici es realitzarà una distribució de canonada d'acord a l'indicat als 
plànols. Estarà dotada d’un interruptor de flux, amb connexió a la Central d’Incendis. A 
més, es munta un desguàs, que permeti el buidatge de la xarxa. 

El material emprat a la instal·lació de la xarxa de canonades serà el tub d'acer negre amb 
soldadura, segons DIN 2440 (UNE 19.051), material St.33 segons DIN 1626 (UNE 
19040), amb accessoris soldats del mateix material.  

4.4.13. Extintors portàtils 

L'extintor manual es considera l'element bàsic per a un primer atac als conats d'incendi 
que puguin produir-se en l'edifici. Per això es distribuiran extintors manuals portàtils de 
manera que qualsevol punt d'una planta es trobi a una distància inferior a 15 m d'un 
d'ells.  

En els locals de risc especial es col·locarà un extintor a l'entrada del local, a l'exterior, a 
més dels quals siguin necessaris en l'interior en funció de les dimensions. 

Els extintors es col·locaran a llocs molt accessibles, especialment a les vies d'evacuació 
horitzontals i al costat de les boques d'incendi equipades a fi d'unificar la situació dels 
elements de protecció.  

El tipus d'agent extintor escollit és fonamentalment la pols seca polivalent antibrasa 
d’eficàcia 21A-113B, excepte als llocs amb el risc d'incendi per causes elèctriques que 
seran d'anhídrid carbònic, d’eficàcia 34B.  

Els extintors seran del tipus homologat amb la seva eficàcia gravada en l'exterior i 
equipats amb mànega, filtre direccional i dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent 
extintor a voluntat de l'operador.  

Els extintors tindran les següents capacitats:  

• Pols seca polivalent antibrasa: 12 i 6 kg  

• Anhídrid carbònic (CO2): 5 i 2 kg  
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4.4.14. Detecció automàtica d'incendis 

El Centre de Control es trobarà situat als locals tècnics. Es disposarà d'una Central 
d'Incendis analògica d'identificació individual, amb possibilitat de programació a 
conveniència, en funció del Pla d'Emergència i Evacuació. 

Els esdeveniments que es produeixin es reflectissin en la pantalla de la central, 
identificant cada element, per una descripció curta, el tipus d'element i la numeració 
d'aquest. 

A més es reflectirà el missatge del tipus d'esdeveniment que s'ha produït: foc, avaria, 
desconnexió, etc. 

La central disposarà de diferents nivells d'accessos, sent com a mínim necessaris tres: 

• Nivell d'usuari, amb possibilitat d'acceptar alarmes, parar sirenes i rearmar la 
central. 

• Nivell de manteniment, amb les mateixes possibilitats que l'anterior més les 
d'anul·lació i engegada d'elements i zones, temporalment. 

• Nivell d'instal·lador, amb accessos a totes la funcions de programació i 
funcionament de la central. 

Detectors d'incendis 

S'ha previst la instal·lació de detectors d'incendis en la totalitat de la superfície de 
l’aparcament, adequant la tecnologia de detecció a cada àrea. Tots els detectors estaran 
connectats a un mòdul de zona (com a màxim 20 detectors per mòdul). El mòdul 
disposarà de tecnologia analògica, el que permetrà tenir un control exacte de l'estat del 
detector a cada moment, assegurant un correcte funcionament, i permetent el modificar 
els paràmetres d'alarma en punts que per la seva activitat sigui necessari. 

Detectors tèrmics - termovelocimètrics 

Els detectors de temperatura s'utilitzen per a ambients en els quals existeixen processos 
de fabricació, maquinària o vehicles que emeten fums que poden produir falses alarmes 
en detectors de fums. Encara que el temps de resposta és més llarg, aquest tipus de 
detectors és l'alternativa utilitzada. 

El seu funcionament es basa en el control de la temperatura ambient, donant lloc a una 
alarma en el cas que la temperatura sobrepassi un grau determinat o es produeixi un 
augment de determinats graus en funció del temps. 
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Tota la instal·lació de detecció s’ha dissenyat amb aquest tipus de detectors. 

Cobertura màxima dels detectors: 30 m² per detector. 

 

4.4.15. Polsadors i sirenes d'alarma 

S'ha previst la instal·lació de polsadors per a la transmissió manual d'alarma d'incendis a 
les vies d'evacuació i sortides a aquestes, agrupant aquests elements amb les BIE’s i 
extintors en el màxim de punts possibles. 

La transmissió sonora d'alarma es realitzarà mitjançant sirenes d'incendis comandades 
des de la central d'incendis, i amb funcionament independent per sectors, en funció de 
les normes d'actuació que dicti en el seu moment el Pla d'emergència i evacuació. El 
funcionament serà manual o automàtic, i el nivell sonor serà suficient, segons la 
normativa aplicable. 

Tots això elements troben reflectida la seva ubicació en la col·lecció de plànols del 
projecte. 

El nivell sonor estarà comprés entre 65dB i 120dB. 

Separació màxima entre polsadors d’emergència: 25 m. 
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4.5. Justificació de la Instal·lació Elèctrica de Baixa 

Tensió (RGBT) 

4.5.1. Sistema de connexió del neutre i de les masses a la 
xarxa de distribució d’energia elèctrica (ITC-BT-08) 

La instal·lació estarà connectada directament a la xarxa de distribució pública de baixa 
tensió segons el esquema TT, amb el punt neutre de la xarxa posat directament a terra 
en el secundari del transformador de la companyia subministradora i les masses dels 
receptors connectats a una presa de terra separada de la presa de terra de l’alimentació.  

4.5.2. Previsió de càrregues (ITC BT 10) 

La càrrega prevista segons la ITC BT 010 correspon a 20 W per m² al ser un garatge 
previst per tenir ventilació forçada: per 2.328 m² correspon a una potència de 46,6 kW. 
(superiors a 3,45 kW que és l’electrificació mínima que demana el reglament), per tant 
aquesta serà la potència màxima a contractar. 

Correspon a la maquinària i l’enllumenat que es preveu instal·lar en el local, segons es 
desglossa a continuació: 
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P(W) Cs TOTAL
 Enllumenat  
Enllumenat Planta -1 2.670 1 2.670 W
Enllumenat Planta -2 2.780 1 2.780 W
Enllumenat Exterior 1.070 1 1.070 W
Enllumenat Escala 700 1 700 W
Enllumenat d’emergència 550 1 550 W
Semàfors de trànsit 200 1 200 W
Maquinària (indicant la potència màxima simultània per lloc de treball) 
Motor elevació de porta per vehicles i control 
associat  

1.000 1 1.000 W

Ventiladors de aire  3.000 0,7 2.100 W
Manteniment quadre i comptadors 5.116 0,25 1.279 W
Manteniment bombes 5.116 0,25 1.279 W
Grup de pressió PCI 4.000 0 0 W
TOTAL POTÈNCIA INSTAL·LADA 26.202 W
Potència màxima admissible 13.628 W
POTÈNCIA A CONTRACTAR 15 kW

 On: 

 Qtat: Quantitat. 

 P [W]: Potència en W. 

 Cs: Coeficient de simultaneïtat. 

Per tant, s’efectuarà un subministrament trifàsic únic amb la companyia subministradora 
de la energia elèctrica per la totalitat de la potència instal·lada que és de 13,6 kW en 
subministres trifàsic 400 V amb neutre. La potencia a contractar respon a la potència 
normalitzada per la companyia distribuïdora. 

4.5.3.  Escomesa (MIE BT 011) 

L’escomesa la realitzarà l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica FECSA-ENDESA, 
mitjançant la xarxa existent de baixa tensió a 230/400V corrent alterna trifàsica a 50Hz de 
freqüència, d’acord amb les normes particulars de l’empresa. 

L’escomesa serà única i s’efectuarà directament de la xarxa de la companyia 
subministradora. 
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S’estableix una escomesa aèria amb CGP encastada a la paret façana de l’edifici. La 
línea general d’alimentació anirà acanalada. 

En qualsevol cas, els materials i la forma d’execució de l’escomesa, seran fixats per les 
normes de la companyia subministradora de la energia elèctrica. 

4.5.4. Instal·lacions de enllaç (REBT ITC-12,13,14,15,16,17) 

Esquemes 

No és necessari un interruptor general de maniobra, doncs no hi ha més d’un usuari. 

Caixa general de protecció. 

La caixa general de protecció (CGP) enllaça directament amb el comptador d’abonat, i 
està situada dins d’un armari homologat per l’empresa subministradora, a la façana 
exterior. 

Les CGP compliran la norma UNE-EN 60.439-1 i seran tipus IP43 (segons UNE 20.324) i 
tipus IK 08 (segons UNE-EN 50.102) i serà precintable. 

Dins de la caixa s’instal·laran els dispositius de protecció general de la línia d’alimentació 
que consistirà en un joc de 3 fusibles APR de 250 A sobre bases carril DIN-3. 

Disposarà també d’un born de connexió per al conductor neutre situat a l’esquerra de la 
triada de fases. 

Línea general d’alimentació 

La línea general d’alimentació és la que enllaça la CGP amb el comptador elèctric, ubicat 
a l’interior, a una paret accesible a la Companyia a prop de la porta inferior. 

Les canalitzacions que vagin des de la CGP compliran amb el que demana la ITC-BT-21 
del reglament de baixa tensió i inclouran conductor de protecció. Només es podran obrir 
amb ajuda d’una eina especial.  

Les unions dels tubs rígids seran roscades o embotides de tal forma que no puguin 
separar-se els extrems. En algun tram es podrà considerar tub enterrat o encastat. 
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Els cables tindran una tensió assignada de 0.6/1 kV unipolars i aïllats. Els cables seran 
de aïllament de polietilè reticulat (XPLE) o bé etilè propilè (EPR) amb coberta de 
poliolefina ignífuga segons la norma UNE 21.123 part 4 (no propagadors d’incendi i amb 
emissions de fums i opacitat reduïdes ). 

La secció dels cables serà uniforme en tot el seu recorregut i sense empalmes. La 
caiguda de tensió màxima permesa és 0.5%. La intensitat màxima admissible a 
considerar serà de 21,8 A. La distància a recórrer és de 8 m.  

La temperatura màxima admissible del conductor en servei continu serà de +90ºC. 

Per a que la caiguda de tensió sigui més petita de 0.5%, la secció mínima haurà de ser 
de 2,5 mm² 

Tenint en compte la intensitat admissible per tub empotrat en paret d’obra, la secció 
mínima és de 4 mm2 

Per tant s’efectuarà amb manguera multipolar de 5 conductors (3F+N+T) de secció 5x4 
mm² Cu Rz1-K, dintre de tub φ25 mm (Diàmetre exterior).  

Comptador de consum elèctric d’aparcament: ubicació i sistema d’instal·lació.  

El comptador d’aparcament estarà situat al lloc indicat als plànols, en un mòdul (caixa 
amb tapes precintables) i complint la norma UNE-EN 60.439 parts 1,2 i 3. El tipus de 
comptador serà en local i per tant caldrà la instal·lació de un extintor mòbil tipus 21B la 
instal·lació i manteniment anual del qual se’n farà càrrec la propietat de l’edifici. 

El grau de protecció mínim que han de tenir el conjunt de comptadors serà l’adequat per 
instal·lacions de tipus interior: IP 40 i IK 09 (segons UNE 20.234 i UNE-EN 50.102 
respectivament).  

S’instal·larà un comptador trifàsic tipus T3 d’intensitat nominal 25A 230/400V, en el 
mòdul previst i a ell destinat. El comptador se situarà a una altura compresa entre 0,7m i 
1,8m al interior de les caixes d’aïllament tipus IP40 IK09 disposats de forma concentrada 
i en mòduls no inflamables (caixes amb tapes precintables).  

Haurà d’anar senyalat amb el símbol de posada terra i connectat a terra. 
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Dispositius general i individuals de comandament i protecció. Interruptor de 
control de potència (ICP).  

A continuació del comptador i ja a dintre del local tècnic de la planta -1, s’instal·larà un 
interruptor automàtic ICP de 25A 500V. La seva capacitat de tall serà de 4.5 KA i 
disposarà de la corresponent protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits que constarà 
d’un relé magnetotèrmic de 25 A. 

A continuació, se’n derivarà un línia que alimentarà el quadre de distribució de les línies 
d’alimentació de f.e.m. i enllumenat per l’aparcament.  

La caixa que contingui el dispositiu de comandament i protecció també disposarà dels 
dispositius de comandament i protecció dels circuïts individuals i disposarà de una clau 
especial de forma que el públic general no pugui accedir-hi de forma fàcil. 

S’establirà a continuació un quadre general de distribució a les f.e.m i enllumenat del 
aparcament, del que partiran les línies de distribució interior, disposant-ne al quadre, els 
dispositius de separació en càrrega i de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits per 
a cada línia derivada, que consistirà en un interruptor automàtic (PIA) de capacitat de tall 
suficient amb relés magnetotèrmics i un interruptor diferencial per línia per a la protecció 
contra contactes indirectes calibrats a 30 mA.  

El calibre dels interruptors magnetotèrmics s’indica a l’esquema elèctric. 

Circuit de posta a terra (ITC MIE-BT 018) 

A la posta a terra es connectaran totes aquelles parts metàl·liques susceptibles de 
quedar en tensió com a conseqüència de contactes indirectes. Al circuit de terra no es 
connectaran mai en sèrie les masses ni els elements metàl·lics. 

Les preses de terra 

Estarà constituït per conductor de coure enterrat horitzontalment connectats al ferro de 
cimentació de diàmetre mínim 35 mm². El coure serà electrolític. La longitud no serà 
inferior al perímetre de l’edifici i formarà un bucle al seu voltant. La connexió entre 
l’elèctrode de posta a terra i la línia d’enllaç amb terra quedarà registrable de forma 
permanent, ja sia que la connexió s’efectuï amb grapa d’acer o bé amb soldadura d’alt 
punt de fusió. 

Els conductors de coure seran de construcció i resistència segons la classe 2 de la 
norma UNE 21.022. 



Projecte d’Execució “Aparcament Plaça Lluís Companys”  Pàg. 77 

 

Línia d’enllaç amb terra 

És la part de la instal·lació que uneix l’elèctrode de posta a terra i el punt de posta a terra, 
aquesta s’efectuarà amb conductor de 35 mm2 de coure de secció mínima. 

Punt de posta a terra 

És la part de la instal·lació que queda constituïda per un dispositiu de connexió eficaç 
que permet la unió entre la línia d’enllaç i la línia principal de terra. 

El dispositiu serà manipulable únicament amb eines no ordinàries. 

 

Línia principal de terra 

És la part de la instal·lació que partint del punt de posta a terra distribueix a través dels 
conductors de protecció les derivacions que connecten sobre les masses dels receptors, 
quadres de maniobra i aparamenta en general. La seva secció serà de 35 mm2 de 
conductor de coure.  

Per a cada circuit derivat del quadre general de distribució s’instal·larà una línia de terra 
derivada de la principal de secció igual a la major dels seus conductors actius i 
d’aïllament de secció VV1000V col·locada dintre de la mateixa canalització que el circuit 
derivat.  

 

 

 

Conductors de protecció 
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En el circuit derivat del garatge corresponent a presa de corrent, se instal·larà un 
conductor de protecció de coure de les mateixes característiques d’aïllament i secció que 
els conductors actius, al que s’uniran les clavilles de la presa de terra de les preses de 
corrent i les masses metàl·liques dels receptors i aparells d’accionament. 

El conductor de protecció s’identificarà amb els colors groc-i-verd característics.  

Resistència de terra 

La resistència de terra es procurarà que no sigui superior al valor de 15 Ohms. 

En tot cas el seu valor serà tal que circumstància la tensió de contacte no sigui superior a 
24V. En locals o emplaçaments de caràcter conductor i de 50V en els demés casos. 

El terreny on s’emplaça l’edifici pot considerar-se d’argiles compactes, per tant es 
considerarà una resistència de 200 Ω·m segons la taula 3 de la ITC-BT-18. 

Per obtenir una resistència del conjunt acceptable, es col·locaran vuit piques de 2m de 
longitud en paral·lel. 

La resistència de cada pica serà de: 

Rp = 2 ∂ / L = 2 · 200 Ω·m / 120 m = 3.33 Ω 

I de cada metre de conductor d’enllaç Rc = ∂ L/S 

Considerant que el conductor de protecció de la lluminària més allunyada del aparcament 
tingui una longitud de 65 m i una secció de 2.5 mm2, tindrem una resistència de: 

R = ∂ L/S = 0,018 x (65 x 2 m / 2,5 mm²) = 0,936 Ω 

∂= resistivitat del coure (0,018 Ω·mm² /m) 

De manera que la resistència total extrema serà: 

3,33 Ω + 0,936 Ω = 4,27 Ω > 15 Ω 

Instal·lació interior o receptora. Prescripcions generals (ITC-BT-019, ITC-BT-020, 
ITC-BT-028). 
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S’utilitzaran conductors aïllats flexibles de coure no propagadors de l’incendi i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda. Per als conductors s’utilitzarà el tipus aïllat 1kV tipus 
RZ1-K (AS) amb coberta de color verd i conductor classe 5 (conductor flexible), d’acord 
amb la norma UNE 21123 parts 4 o 5. 

En cas de subministraments crítics (grup de pressió PCI i extractors de fum), s’utilitzaran 
conductors aïllats flexibles de coure no propagadors de l’incendi, amb emissió de fums i 
opacitat reduïda, i amb resistència al foc. Per als conductors s’utilitzarà el tipus aïllat 1kV 
tipus RZ1-K (AS+) amb coberta de color taronja i conductor classe 5 (conductor flexible), 
d’acord amb la norma UNE 21123 parts 4 o 5. 

S’identificaran els conductors de fases mitjançant els colors negre, gris o marró, el 
conductor neutre amb el color blau clar, i el conductor de protecció amb el color groc-i-
verd. 

La secció del conductor neutre ha de ser de la mateixa secció que la fase. Igualment, ja 
que la secció del conductors de fase és inferior a 16mm2, aleshores tots els receptors 
disposaran del conductor de protecció de la secció idèntica a la fase. 

Resistència d’aïllament superior a 0.5MOhm a 500Vcc. 

La base de presa de corrent: Tindran tanca tipus IP65 quan no estiguin connectades. No 
hi hauran bases mòbils. La base serà bipolar amb contacte lateral a terra (16A/250V) 

Connexions: 

Les connexions sempre es faran dintre de caixes de connexió i/o derivació. El 
connexionat de les línies elèctriques es realitzarà a l’interior de les caixes de connexions 
mitjançant regletes o bornada de connexió ad hoc. 

Volums de protecció i prohibició 

Les canalitzacions elèctriques estaran separades un mínim de 3 cm respecte els 
conductes de fums. 

No estarà permès cap equip, aparell o canalització elèctrics situat per sota de una línea 
situada de 1,5 metres amunt del terra del aparcament. (volum d’aire perillós). 

Línia d’enllaç comptadors-CGBT 
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Per a que la caiguda de tensió sigui més petita de 1%, la secció mínima haurà de ser de 
10 mm², donat que la longitud és de 55 m. 

Tenint en compte la intensitat admissible per tub superficial, la secció mínima és de 4 
mm2 

Per tant s’efectuarà amb manguera multipolar de 5 conductors (3F+N+T) de secció 5x10 
mm² Cu Rz1-K, dintre de tub φ32 mm (Diàmetre exterior).  

Instal·lació receptora. Distribució elèctrica 

La secció dels conductors es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre 
l’origen de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització sigui inferior al 3% de la tensió 
nominal per usos d’il·luminació, i al 5% pels altres usos. 

4.5.5. Sistema de Protecció. 

Protecció de la instal·lació: 

• Utilització d’un interruptor de tall omnipolar amb sistema de tall electromagnètic per la 
protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits a la instal·lació. Aquest estarà situat al 
inici de la instal·lació. El poder de tall serà capaç d’acord amb la intensitat de 
curtcircuit que es pugui produir en el punt de la seva instal·lació. 

• De l’interruptor general de protecció partiran els diversos circuits que a la seva 
vegada estaran protegits per petits interruptors automàtics PIA d’acord amb la norma 
UNE 20 347. En el quadre general hi haurà una indicació del circuit al qual pertany 
cada interruptor. 

Contra contactes indirectes: 

• Es connectaran a la posta a terra, totes aquelles parts metàl·liques susceptibles de 
quedar en tensió com a conseqüència de contactes indirectes. 

• Utilització d’un interruptor de tall general selectiu (50ms) per intensitat de defecte: 
interruptor diferencial ID segons norma UNE 20.383 de 30mA de sensibilitat. El poder 
de tall serà capaç d’acord amb la intensitat de curtcircuit que es pugui produir en el 
punt de la seva instal·lació. Totes les altres línees disposaran igualment de 
interruptors diferencials no selectius. 
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Protecció contra sobreintensitats 

No s’utilitzaran fusibles per la protecció dels circuïts contra sobreintensitats degut a la 
immediatesa de restitució que proposa utilitzar Interruptors Automàtics (IA). 

Protecció contra sobretensions 

D’acord amb el que indica la proposta de la GUIA-BT-023 (Edició 0 revisió 5), és 
necessari un dispositiu de protecció contra sobretensions en el local de pública 
concurrència. 

4.5.6. Línia d’enllumenat d’evacuació d’Emergència i 
senyalització (ITC-BT-028) 

El projecte també té per objecte garantir el correcte funcionament dels serveis de 
seguretat dedicat a l’enllumenat que facilita l’evacuació segura de les persones.  

La ocupació serà de 40 m² per persona. A excepció de passadissos i vestíbuls. 

Alimentació dels servei de seguretat. 

Hi haurà prevista una línia d’enllumenat d’emergència i senyalització, utilitzant-se aparells 
automàtics autònoms segons norma UNE 20 062 que es posaran en funcionament al 
produir-se l’errada en els enllumenats generals o quan la tensió en aquests sigui inferior 
al 70% del seu valor nominal. La línia d’emergència es calcula en base al mínim de 0,5 
W/m2 o de 50 lúmens en els passos principals d’evacuació.  

Enllumenat d’evacuació 

1 lux a nivell de sòl a l’eix dels passos principals. 

5 lux en quadres de distribució d’enllumenat 

Enllumenat ambient o antipànic. 

No és necessari ja que l’ocupació real del local (activitat aparcament) no generarà allaus 
de gent volent sortir corrent del local. 

Enllumenat de reemplaçament. 
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L’activitat d’aparcament restarà temporalment suspesa per la manca d’alimentació 
elèctrica ordinària per la qual cosa no és necessari reemplaçament. 

4.5.7. Enllumenat d’emergència 

En previsió de les possibles manques de subministre de tensió, s’instal·laran làmpades 
autònomes i kits d’enllumenat d’emergència de durada mínima de 1.5h, connexionades 
de tal manera que en cas de manca o fallada en el subministre del fluid elèctric, 
quedarien automàticament connectades al seu acumulador d’energia elèctrica incorporat. 
Per tal d’aconseguir major eficàcia, es col·locaran al centre dels llocs de pas i 
senyalitzant les vies d’accés.  

El nivell d’il·luminació previst, és superior als 15 Lux a la superfície del garatge, i de 50 
Lux a les entrades. Es realitzaran amb làmpades elèctriques de descàrrega i la 
instal·lació anirà protegida amb tub protector. 

El local disposarà de l’enllumenat reglamentari de senyalització format per equips 
autònoms de bateria de funcionament automàtic quan es produeix un tall en el 
subministre elèctric. Aquests equips funcionaran a la perfecció almenys durant 1.5 hores i 
el nivell d’il·luminació serà suficient per en cas de necessitat, fer una evacuació del local 
en bones condicions de visibilitat. 

Justificació de l’enllumenat d’emergència.  

L’enllumenat d’emergència serà com a mínim de 0.5 W/m² o de 5 lúmens/m² en els 
passos principals d’evacuació. 

El flux lluminós total necessari a la zona de garatge, serà: 

Superfície............................................................................................. 2.328 m² 

Flux necessari 2.328 x 5 = ..............................................................11.640 Lúmens.  

Flux instal·lat:                              28 Làmpades · 430 lúmens = 12.040 lúmens 

4.5.8. Càlculs 

Càlcul de caigudes de tensió i intensitat màximes admissibles. 

El càlcul de la caiguda de tensió s’ha fet més amunt.  
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Càlcul de curtcircuit. 

Com que desconeixem la impedància del circuït d’alimentació de la xarxa elèctrica, en el 
supòsit que el transformador origen de la alimentació està situat fora del edifici afectat, 
admetem que la tensió de curtcircuit en el inici de la instal·lació objecte del present 
projecte sigui 0.8 vegades la tensió nominal de subministre. Es pren el defecte fase-terra 
com el més desfavorable i es deprecia la inductància dels cables.  

Aleshores: 

Icc = 0,8 U / R 

Icc  Intensitat de curtcircuit màxima en el punt considerat. 

U  Tensió d’alimentació fase-neutre (230V) 

R  Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i la alimentació (essent 
la temperatura dels conductors 20ºC). 

ρ Resistivitat del coure a +20ºC - ≈ 0.018 Ω mm2/m  

R(DI)  Resistència de la derivació individual = ρ ·L(DI) / S(DI) = 0,018 ·(8/4) = 0,036 Ω 

R(LGA) Resistència de la línea general d’alimentació = ρ ·L(LGA) / S(LGA) = 0,018·(55/10) = 
0,099 Ω 

R = R(DI) + R(LGA) = 0,135 Ω 

Icc = 0,8 U / R = 0,8 · 230 / 0,135 = 1.362,96 A ≤ 4.500 A 
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4.6. Justificació de la Instal·lació de Subministrament de 

Sanejament 

4.6.1. Disseny  

La xarxa de sanejament serà per a la recollida d’aigües pluvials, i abans del seu 
abocament al pou de clavegueram existent disposarà d'una arqueta sifònica. A aquesta 
xarxa de pluvials es recolliran també els desguassos de les sales de màquines.  

4.6.2. Característiques  

La xarxa de sanejament d'aigües pluvials s'ha projectat amb canonada de PVC de doble 
capa (interior llisa i exterior corrugada). Els entroncaments i canvis de direcció es 
resoldran amb arquetes o pous de registre, segons la profunditat.  

A la rasa, la canonada s'instal·larà sobre un llit de formigó en massa que asseguri amb 
més precisió una anivellació uniforme, amb les cotes i pendents projectats.  

El primer farciment, fins a l'eix de la canonada (on la compactació resulta impossible sota 
ella), es realitzarà amb formigó en massa, de manera que el seient de la canonada sigui 
complet i no es corri el risc de futurs assentaments i deformacions. El posterior farciment, 
fins a 10 cm. per sobre de la canonada, s'ha previst amb sorra per a no danyar-la, mentre 
que el restant farcit de rasa podrà efectuar-se amb material seleccionat procedent de 
l'excavació, tot això degudament compactat. En recorreguts per zones amb trànsit de 
vehicles, el farciment de sorra s'ha substituït per formigó.  

Les arquetes i pous seran de fàbrica de maó massís esquerdejada i brunyida 
interiorment, amb les tapes de formigó ocultes pel paviment en l'interior de l'edifici, i de 
ferro colat vistes en les zones exteriors.  

Per a la recollida de les aigües de vessament de la rampa s'han utilitzat canals amb 
reixeta de peces prefabricades de formigó polímer.  

Els canals disposaran de reixeta modular de fosa dúctil que serà desmuntable. S'han 
seleccionat d'un model capaç de resistir un tràfic lleuger.  
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