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Resum 
 
El projecte realitzat és un bloc d´oficines format per una planta sòtan 
-2 que és dedicada a aparcament, trasters, la centralització de 
comptadors i el grup de bombeig, una planta sòtan -1 per 
restauració, hall i oficina i després desde la planta baixa fins a la 
cinquena planta, totes estan compostes per dues oficines per planta. 
Aquest edifici es preveu pel lloguer de cada oficina a diferents clients 
per aixó que el propietari de l´edifici té un comptador d´espais 
comuns i després cada oficina té el seu comptador individual. La 
instal.lació electrica es básicament dels espais comuns i a les oficines 
s´han instal.lat els serveis mínims als lavabos i s´ha deixat lloc als 
quadres per ampliar-los a gust del consumidor. 
 
 

Resumen 
 
El proyecto realizado es un bloque de oficinas formado por una planta 
sótano -2 que se dedica a aparcamiento, trasteros, la centralización 
de contadores i al grupo de bombeo, una planta sótano -1 para 
restauración, hall i oficina i después desde la planta baja hasta la 
quinta planta, todas estan compuestas por dos oficinas por planta. 
Este edificio se prevé para el alquiler de oficinas a diferentes clientes 
por esto que el propietario del edificio tiene su contador de espacios 
comunes i después cada oficina tiene su contador individual. La 
instalación eléctrica es básicamente de espacios comunes i en las 
oficinas se han instalado servicios mínimos en los lavabos i se ha 
dejado sitio en los cuadros para ampliar-los a gusto del consumidor.  
 

Abstract 
 
The present Project consists on an office’s building. In the (-2) floor it 
has a parking, storage room, the measure equipments and the 
pumping group. In the (-1) floor we can find a restaurant, the hall 
and an office. Finally, from the ground floor to the 5th floor there are 
two offices in each floor. 
The offices of this building are expected to be rent to different classes 
of customers. This is the reason because the owner of the building 
has, first of all, a measurements equipment for the common spaces 
and, afterwards, a measure equipment placed for each office. 
The electrical system designed attends basically to the common 
spaces, and in the offices we have placed the minimum services in 
toiletes and we have left a place in the electrical marks to make them 
bigger attending to the user’s requirements. 
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1. Introducció 

1.1 Objecte 
 
L'objecte del present projecte és el de definir amb el suficient nivell 
de detall un edifici destinat a oficines.  
 
En la seva redacció s'ha tingut en compte el complint de les vigents 
normes de l'estat, administració municipal i altres organismes i ens 
autonòmics. El present projecte es desenvolupa en MEMÒRIA I 
ANNEXES, PLÀNOLS, PLEC DE CONDICIONS I AMIDAMENTS, en els 
quals s'estableix l'especejament i geometria dels elements 
constitutius, descripció de les seves característiques així com els 
condicionaments específics. 

1.2 Situació 
 
La actuació es desenvolupa sobre la parcel·la situada al costat oest 
del Barri San Feliu, al Parc d´Activitats Econòmiques de l´Hospitalet 
de Llobregat. 
 
La parcel·la, de forma triangular, llinda al nord amb l’Avinguda de la 
Generalitat s/n, per on té accés, a la Ronda de Dalt sortida 15. 
 
La parcel·la té una superfície de 6.452’00 m².  
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2. Memòria descriptiva 
 
2.1 Programa funcional adoptat 
 
El projecte contempla la construcció d’un edifici destinat a oficines i 
aparcament amb el següent programa: 
 
- planta soterrani –2, destinada a aparcament, trasters i locals 
tècnics, amb accés directe mitjançant rampa exterior de pendent 
màxim 15% i 6 metres d’amplada. 
 
- planta soterrani –1 destinada a: 
 

• accés i zones comunes: hall, zona d’espera / jardí interior, 
lavabos públics i 

• seguretat i control. 
• local destinat a oficines vinculat a la planta superior. 
• local per restauració i els seus locals de servei (cuina,...) 
• Sales tècniques i vestuaris per piscina amb accés directe des de 

l’exterior 
 
- planta baixa, destinada a oficines i els seus locals de serveis. Un 
dels locals administratius està comunicat mitjançant escala privada 
amb el local situat a la planta soterrani –1. 
 
- plantes tipus 1 a 4, destinades a oficines i els seus locals de serveis 
 
- planta 5, destinada a oficines i els seus locals de serveis 
 
- planta coberta, amb accés directe des de l’escala comuna. Està 
parcialment reservada per locals tècnics i espais per instal·lacions a l’ 
intempèrie, unitats exteriors de climatització i plaques solars acs. 
També està previst la instal.lció a coberta dels equipaments 
necessaris per la neteja i manteniment de les façanes del edifici. 
 
- El nombre total de locals previstos es de 13, un d’ells destinat a 
restauració i els 12 restants destinats a activitats administratives o 
oficines. 
 
Un nucli de comunicacions verticals relaciona totes aquestes plantes. 
En les plantes amb us administratiu està format per una escala de 
1’20 m d’amplada i dos ascensors, de dimensions adequades. La 
escala té continuïtat des de la coberta a la planta de sortida del 
edifici, desplaçant-se de lloc a la planta +1. La planta soterrani –2, 
destinada a aparcament té dues escales independents amb sortida 
directa a l’exterior. 
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L’accés principal a l’edifici es produeix per la planta soterrani –1, 
situada a la cota –4’00 respecte a la cota de referència ±0’00 de la 
planta baixa. Les plantes d’accés i baixa es comuniquen visualment 
mitjançant un doble espai i amb una escala corba i oberta que les 
relaciona. 
 
L’ estructura de les plantes pis es resoldrà amb elements de formigó 
in situ, pilars i forjats de formigó amb llosa alleugerida, de 16 metres 
de llum en crugies separades 8 metres entre elles. 
 
Les façanes de l’edifici estaran formades per tancament de perfileria 
metàl·lica i vidres dobles aïllants amb cambra d’aire. Les façanes 
orientades a sudoest disposaran de protecció de la llum i el sol, i un 
factor solar de la part vidrada inferior a 35%. 
 
L’alçada tipus entre plantes destinades a oficines és de 4’00 m. Es 
reserven 50 cm per estructura, 18 cm per paviment tècnic i 60 cm 
per cel ras d’oficines. Per tant l’alçada lliure a oficines es de 2’72 
metres. 
 
L’espai lliure exterior de la parcel·la es pavimentarà en les zones 
properes a l’edifici i destinades a accés i circulació de persones i 
vehicles. Es preveu la construcció de una piscina exterior al nivell de 
la planta baixa amb zona exterior de paviment de fusta IPE, de 
dimensions 8’85 x 4’50 i superfície de làmina d’aigua 39’80 m², una 
pista de pàdel i un espai cobert i obert per accés als 
vestidors i magatzem de material situats a la planta inferior. 
 
Es destinarà part de la resta del espai lliure d’edificació dins dels 
gàlibs a aparcament de vehicles y zona de maniobra de vehicles. Es 
destinarà part del espai lliure fora dels gàlibs a aparcament per 
visitants i vial d’accés interior. El nombre total de places 
d’aparcament exterior es de 63 places. 
 
La resta del espai lliure es destinarà a zona arbrada o enjardinada. 
 
El disseny de la tanca del carrer i entre parcel·les es presentarà als 
serveis tècnics de l’ajuntament per la seva aprovació, com alternativa 
al disseny de tanca unitària del Institut Català del Sòl. 
 
En la construcció de l’edifici es primarà l’ús de materials durables, 
que requereixen menor manteniments, que puguin recuperar-se, 
reutilitzar-se o reciclar-se fàcilment. S’evitaran els materials amb 
compostos volàtils que puguin resultar nocius. 
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Aparcament: 
 
L’aparcament és soterrat i ocupa gran part del gàlib disponible, dins 
dels límits d’alineació. Es preveu una alçada interior sota forjat 
màxima de 3’50 m. Una rampa de doble sentit de circulació i 6 
metres d’amplada, dóna accés a l’aparcament que té una capacitat de 
57 places per automòbils ( o 55 places per automòbils i 10 places per 
motos) . 
 
L’accés des de l’aparcament al edifici es preveu amb dos ascensors i 
escala, amb les sectoritzacions corresponents. 
 
Es preveu també un conjunt de locals tècnics i trasters al servei de 
l’edificació en aquesta planta, així com una segona escala de 
evacuació al exterior. 

2.2 Quadre de superfícies 
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3. Memòria constructiva 

3.1 Instal.lació d´electricitat B.T. 

3.1.1. Objecte 
 
L´objecte d´aquesta part del proyecte serà dimensionar les 
instal.lacions de baixa tensió tenint en compte les normes vigents. La 
baixa tensió está composada básicament per iluminació, presses de 
corrent, safates e interruptors, a més dels quadres generals de baixa 
tensió. 

3.1.2. Abast de la instal·lació 
 

• Quadre general de baixa tensió 
• Distribució elèctrica en baixa tensió i quadres secundaris 
• Instal·lació d’enllumenat general i d’emergència 
• Mecanismes 
• Correcció d’energia reactiva pels espais comuns 

 
No s'inclou: 

• Sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI). 
• Adequació interior de les diferents activitats (es fa una previsió 

l’activitat 12) 

3.1.3. Normativa 
 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions 
Complementàries segons Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost 
de 2002 BOE nº 224 de data 18 de setembre de 2002 

 
• Normes particulars de la companyia elèctrica FECSA-ENDESA. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 
842/2002 de fecha 2 de Agosto). 

 
• Instruccions Complementaries al Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió de 2 de Agost de 2.002. 
 

• Reglament de Verificacions Eléctriques i de Regularitat en el 
Suministre d´Energía (Decret 12 de Març de 1954) modificat 
parcialment per els Reals Decrets 724/1.979 de 2 de Febrer, 
1725/1.984 de 18 de Juliol i 1075/1.986 de 2 de Maig. 

 
• Reglament sobre Escomesses Elèctriques (Decret 2949/1.982) 

 
• La Normalització Nacional (Normes UNE) 
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• Les Normes Bàsiques de l´Edificació (NBE) 
 

• Les Recomanacions UNESA (RU) 
 

• Ordre de 25-7-89 (DOGV 20-11-89) 
 

• Ordre de 13-3-2000 (DOGV 14-04-00) 
 

• Ordre de 12-2-2001 
 

• Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió e instruccions 
tècniquescomplementaries (ITC) BT01 a BT51 (Reial Decret 
842/2002, de 2 de Agost, per el que s´aprova el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió). 

 
• Ordre de 20-06-2003 

 
• Ordre de 12 de febrer de 2.001, de la Consellería de Industria y 

Comerç, sobre contingut mínim en proyectes e instalacions 
industrials. 

 
• Normes Tecnológiques de l´Edificació NTE. 

 
• Condicions imposades pels Organismes Públics afectats y 

Ordres Municipals. 

3.1.4. Previsió de càrregues 
 
S’estima a continuació la potència simultània màxima prevista en la 
instal·lació.  
 
Els criteris generals aplicats són 100% de simultaneïtat per 
enllumenat. 
 
Els conceptes que apareixen en la següent taula són: 
 
-Pins: potència instal·lada igual a la potència nominal en W del 
receptor 
 
-Pcàlc: potència de càlcul de les línies elèctriques, igual a la potència 
instal·lada per 1,8 ó 1,25 si es tracta de làmpades de descàrrega o 
motors respectivament. 
 
-Coef : coeficient simultaneïtat com a percentatge sobre Pcàlc. 
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Espais comuns 
 
La previsió de càrregues pel quadre principal amb alimentació normal 
des de xarxa exterior és la següent: 
 

Càrregues 
Pins 
kW Coef. Sim. 

Pcàlcul 
kW 

SQ1 Espais Comuns 70.5 0,88 62.9 

SQ2 Vesturaris 
   
59.2 0,8  47.3 

SQ3 Pàrking 31.2 0,74 23 
        
Total 160 0,8 128.7 
 
 
Oficines 
 
Com a base de totes les oficines s’ha agafat la 12, ja que és l’única 
que es fa una previsió de potències, perquè així quedi correctament 
dimensionada la línia d’alimentació i les dimensions d’aquests 
CGBT’s; no obstant, del CGBT de cada oficina simplement es 
penjaran les línies que alimenten serveis i la màquina exterior de 
clima, sent les proteccions interiors les adequades a 
les línies que alimentin. L´única oficina que serà diferent serà 
l´oficina 1 ya que té el doble de superficie. 
 
 
Restaurant 
 
A l’igual que succeeix en les oficines, no es defineix la distribució de 
càrregues interiors del Restaurant (exceptuant tot el tema de 
ventilació i climatització), per tant per dimensionar el CGBT i la línia 
d’alimentació s’ha realitzat mitjançant el càlcul per potencia 
instal.lada preveint posibles ampliacions. Les proteccions interiors del 
CGBT corresponen a les línies de clima i ventilació.  
 
Les línies a motor es dimensionen per factor de potència igual a 0,85, 
mentre que les línies a enllumenat, endolls i les línies d’alimentació a 
subquadre es considera factor de potència 1. 
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3.1.5. Potència a contractar 
 
Espais comuns 
 
La potència instal·lada ascendeix al valor de 160 kW. Estimant una 
simultaneïtat global del 71% s’obtenen uns 128.7 kW; per tant la 
potència a contractar serà de 137 kW (maxímetre) corresponent a la 
tarifa 3.0 (BT) en discriminació horària tipus 2. Si la major part de 
l’activitat es realitzés en horari nocturn s’hauria de considerar l’opció 
de contractar en Tipus 3. 
 
Oficines (referència oficina 12) i Restaurant 
 
La potència instal·lada ascendeix al valor de 38 kW. Estimant una 
simultaneïtat global del 85% s’obtenen uns 32.3 kW pel restaurant; 
per l´oficina 1 que serà el doble per tenir dues plantes de superficie;  
la potencia instal.lada será de 40 kW i amb 80% de simultaneïtat la 
potència a contractar serà de 34.64 kW (maxímetre) i per la  resta 
d´oficines 23 kW que amb simultaneïtat del 80% contractarem 20.78 
kW segons vademecum FECSA-endesa, corresponent a la tarifa 3.0 
(BT) en discriminació horària tipus 2. Si la major part de l’activitat es 
realitzés en horari nocturn s’hauria de considerar l’opció de contractar 
en Tipus 3. 
 
Posteriorment quan es tinguin dades reals del consum s’ajustarà el 
valor a contractar. 

3.1.6. Característiques de suministrament 
 
En la nostra finca, tenim un subministrament trifàsic a 400v i 50Hz, 
que prové de la xarxa pública i ens entra a la finca mitjançant 
l’escomesa. La posta a terra està connectada en règim de neutre TT. 

3.1.7. Escomesa 
 

Tenim una escomesa subterrània en derivació, que ens entrarà fins a 
on hi ha ubicada la caixa general de protecció. 
Aquesta instal·lació es realitza d’acord amb l’establert en la ITC-BT 
07. 
Els conductors són de coure, aïllats amb mescles apropiades de 
polímers i compleixen els requisits especificats en la parts 
corresponent de la UNE-HD 603. Aniran soterrats en línia recte des de 
l’entrada de la finca, fins a la CGP. 
L’escomesa té la mateixa secció que la calculada per la línia general 
d’alimentació. Té una longitud d´uns 10 metres, ja que la CGP està 
col·locada a una caseta prefabricada a l´exterior de l´edifici. 
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El cable anirà directament enterrat segons l’apartat 2.1.1 de la ITC-
BT-07 
Les condicions generals d’instal·lació vindrà especificada segons 
l’apartat 2.2 de la ITC-BT-07. 
 

3.1.8. Caixa General de Protecció 
 

La caixa general de protecció (CGP) allotja els elements de protecció 
de la línia general d’alimentació i senyala el principi de la propietat de 
les instal·lacions dels usuaris. 
Esta situada a l’exterior de la façana de l’edifici, en zones d’accés 
públic, dins un forat amb un tapa metàl·lica amb grau de protecció 
IK10. La part inferior de la porta està situada a 40 cm del terra. 
S’instal·larà una CGP amb la seva corresponent LGA. El valor dels 
fusibles, és igual a la corrent de curtcircuit prevista en aquell punt de 
la instal·lació. 
Les CGP són de classe II, ja que compleix el que s’indica en la norma 
UNE-EN 60.439-1, amb grau d’inflamabilitat segons el que s’indica en 
la norma UNE-EN 60.439-3, i un cop instal·lada amb un grau de 
protecció IP43 segons UNE 20.324 i IK 08 segons UNE-EN 50.102. 
 
 
Caigudes de tensió 
 

CGP´S Metros e (%) P (W) 
1 15 0,39 128700 
2 12 0,17 32000 
3 13 0,27 65900 
4 15 0,28 62340 
5 14 0,27 62340 
6 13 0,28 62340 

 

3.1.9. Línia general d´alimentació 
 

Des de la CGP fins a la centralització de comptadors, discorre la línia 
general d’alimentació (LGA). Instal·larem els comptadors totalment 
centralitzats, Així doncs, tenim una única LGA sense cap derivació. 
La LGA, esta constituïda per conductors aïllats en el interior de tubs 
en muntatge superficial, ja que el seu recorregut és curt. Els tubs 
tenen un diàmetre exterior de 140mm i compliran el que s’especifica 
en la ITC-BT-21. Així, instal·larem un cable RZ-1K (AS), cable de 
tensió assignada 0,6/1 kV amb conductor de coure classe 5 (-K), 
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a 
base de poliolefina (Z1) UNE-EN 21.123-4. Aquest cable va dins un 
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tub 4321 no propagador de la flama, segons UNE-EN 50086-2-1, en 
muntatge superficial com ja havíem comentat. 
La fase i neutre de la línia general d’alimentació té una secció de 95 
mm. Ja que s’ha de tenir en compte la distorsió dels harmònics que 
pot provocar que pel neutre circulin valors d’intensitat molt elevats.  
En el càlcul de la secció, em considerat un 0,5% de caiguda de 
tensió. 

3.1.10. Centralització de comptadors 
 

Els comptadors s’instal·laran de forma totalment concentrada en un 
local a la planta pàrking de l’edifici, segons l’apartat 2.2.1 de la ITC-
BT-16. La ubicació d’aquest local queda especificada en la vista del 
planol planta-2. 
El local esta construït amb parets de classe M0 i terra de classe M1 
segons UNE 23727 
 
Les dimensions del local seran:  

Altura: 2,30m  
Amplada: 2 m.  
Llargada: 7 m. 

 
La resistència al foc del local serà RF90 segons norma NBE-CPI-96 
que es el que estableix per locals de risc especial baix. 
La porta d’accés, obrirà cap a l’exterior, amb unes dimensions de 
0,70x2m, i amb una resistència al foc RF30 segons NBE-CPI-96.  
 
Dins el local s’instal·larà un equip autònom d’enllumenat 
d’emergència, d’autonomia de 1 hora i 5 lux. 
 
En l’exterior del local s’hi col·locarà un extintor d’eficàcia 21A/113B. 
 
El cable utilitzat serà el H072-R que compleix amb les especificacions 
de la norma UNE 21 027-9. Cable de secció 6mm2. Cada derivació 
individual portarà uns fusibles, un a cada fase, de valor 63A, 
instal·lats abans dels comptadors. En la següent taula podem veure 
les característiques de les proteccions. 
 
La centralització de comptadors la col·locarem  a un mínim de 0’25 m 
d’alçada i una alçada màxima de 1’80 m. 
 
En el nostre edifici disposem de 14 comptadors, dels quals 12 són 
d´oficines, 1 del restaurant i 1 de espais comuns. 
 
Embarrat de protecció i borns de sortida. En aquest embarrat hi 
connectarem el cable de protecció de totes les derivacions individuals 
i també tots els borns de sortida de cada derivació.  
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Borna de posada a terra. Connectarem totes les masses de l’edifici a 
terra, per prevenir contra contactes indirectes. 
Tots aquests components han de complir la seva corresponent norma 
de producte. Aquest conjunt complirà les prescripcions de la norma 
UNE-EN 60439-1. Referent al grau d’inflamabilitat, compliran UNE-EN 
60.695-2-1. 
 

3.1.11. Derivacions individuals 
 

La derivació individual ens subministrarà energia a la instal·lació del 
usuari des de la LGA. S’inicia en l’embarrat general, i inclou els 
fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals 
de comandament i protecció. 
Per subministraments monofàsics, esta formada per un conductor de 
fase, el neutre y el conductor de protecció. Per subministraments 
trifàsics, té tres conductors de fase, el conductor de neutre i el de 
protecció. 
 
Tindrem diferents D.I. amb conductors aïllats en el interior de tubs en 
muntatge superficial. El tub aïllat i la seva instal·lació complirà el que 
s’indica a la ITC-BT-21. 
 
Les D.I. van allotjades al interior d’un conducte d’obra de profunditat 
1,25m  segons la taula 1 de la ITC-15, amb parets resistents al foc 
RF 120, destinats única i exclusivament a allotjar les D.I. segons 
NBE-CPI-96. 
Tindrem també una tapa tallafocs amb RF30 al tercer pis. Els 
conductors a utilitzar seran de coure, aïllats i unipolars. La seva 
tensió assignada serà de 450/750V, i seguirà el codi de colors segons 
la ITC-BT-19. Així instal·larem un RZ1-K(AS), ja que compleix les 
exigències mínimes segons UNE 21.123 part 4 ó 5. 

3.1.12. Quadre general de protecció i comandament 
 
Aquest quadre es l’encarregat de protegir i controlar tots els serveis 
generals, és a dir els ascensors, la il·luminaria comú d l’edifici i el 
pàrking. 

3.1.13. Posada a terra 
 

La instal·lació de la posada a terra es farà d’acord amb el que 
s’estableix a la ITC-BT-18 del REBT del 2002, incloent les preses de 
terra i l’anella del conductor. 
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El valor òhmic estimat de la resistència a terra es a 20 Ohms, ja que 
ha de ser més petit que 37 Ohms. Amb aquest valor trobem que la 
longitud de l’anell es de 10m i per tant que hem de col·locar 5 
piquetes de 2m de llargada i un diàmetre de 14,6mm, aquestes 
piquetes estaran col·locades en línia recta separades entre elles 3m i 
enterrades a una profunditat de 0,5m. Aplicant el mètode de les 
javelines trobem que la nostra resistència a terra real es de 17,5 
Ohms.   

3.1.14. Subquadres i distribució 
 
La instal·lació partirà del centre de transformació i de les seves 
cel·les, es disposarà d’un embarrat del qual sortiran les diferents 
línies necessàries per la instal·lació que aniran a parar a les CGP. 
Després de les diferents CGP es disposarà d’un interruptor general, 
d’aquest interruptor general sortiran les diferents línies que aniran a 
cada comptador en BT de les diferents activitats que posteriorment 
alimentaran cada CGBT. 
 
A partir d’aquest CGBT es distribuiran els diferents subquadres. 
 
Els subquadres seran de dimensions adequades per contenir en el seu 
interior: 
 
• Senyalització de tensió d’entrada 
 
• Interruptor manual d’entrada 
 
• Interruptors automàtics magnetotèrmics, contactor i relé de calibre 
adequat, pelsl circuits de sortida, per a protecció de les 
sobrecàrregues . 
 
• Protecció diferencial de les línies o grups de serveis que alimenten 
directament a receptors. Formada per diferencial directe o interruptor 
associat a relé auxiliar amb nucli toroidal. 
 
Es tindran en compte els següents criteris de disseny en la selecció 
de l’aparamenta: 
 
• El calibre dels interruptors automàtics s’ajustarà per garantir la 
protecció de la línia davant de les sobrecàrregues i curtcircuits. 
 
• Disposaran d’un poder de tall suficient per aïllar un curtcircuit 
trifàsic en les bornes de sortida 
 
• La protecció diferencial es dimensionarà observant un criteri de 
selectivitat en la seva actuació mitjançant la utilització de relés 
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diferenciale selectius o temporitzats aigües amunt dels relés 
diferencials instantanis. Els relés diferencials de variadors de velocitat 
i equips electrònics, seran sensibles als corrents pulsants. 
 
• El quadre disposarà en el seu interior de pletina de posada a terra. 
En ella es connectaran els conductors de posada a terra dels circuits. 
Cada circuit tindrà el seu propi conductor de protecció. 
 
El quadre es dimensionarà un 30% més sobre els interruptors 
ocupats i reserves per poder absorbir futures ampliacions. 
 
L’esquema es pot observar en els diferents plànols adjuntats. 
La distribució del cablejat es preveu en safata de reixeta per les 
zones de fals sostre, en safata perforada per les zones vistes, sota 
tub metàl·lic en zones vistes i sota tub corrugat flexible en zones de 
fals sostres. 
 
Les seccions dels conductors, tubs i tipus de canalitzacions, venen 
indicats als esquemes, plànols i estats d' amidaments que s'adjunten. 
 
Pel càlcul de les línies elèctriques, realitzat en els fulls de càlcul 
annexes a aquest text, es tenen en compte els següents criteris: 
 
- Intensitat màxima que condueix el cable en condiciones normals, 
seguint en la seva totalitat allò establert a la Norma UNE 20.460-5-
523. 
 
- Segons la instrucció ITC-BT-19, aptat. 2.2.2., la secció dels 
conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de 
tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització, 
sigui menor del 3 % de la tensió en l’origen de la instal·lació per 
enllumenat, i del 5% per a la resta d’usos, considerant-se sempre 
com origen de la instal·lació el quadre general del comandament i 
protecció. El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre 
la de la instal·lació interior i la de les derivacions individuals (1,5 %), 
de forma que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels 
valors límits especificats per ambdues (4,5 % en enllumenat i 
6,5 % en Força, computant les caigudes des de la CGP). 
 
-Factor de multiplicació de 1,8 per a línies d’alimentació a làmpades 
de descàrrega. 
 
-Factor de multiplicació de 1,25 per a línies d'alimentació a motors 
elèctrics. 
 
-Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la 
indicada en la següent taula: 
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El grau de protecció de les envolvents i material elèctric en general a 
les zones d’accés al públic serà IP4X com a mínim, prenent com a 
criteri el grau de protecció equivalent exigit per al cablejat mitjançant 
canals portacables segons ITC BT 28 del RBT. 
 
Segons aquest criteri les bases d’endoll seran tipus schuko i hauran 
d’instal·lar-se en canaletes o caixes de superfície que garanteixin el 
grau de protecció mínim IP4X. 
 

3.1.15. Compensació de reactiva 
 
Espais comuns 
 
S’ha previst una bateria de condensadors d’una potència reactiva 
total de 80 kVAr per el CGBT d’espais comuns. El criteri de disseny és 
elevar el factor de potència de la instal·lació des de 0,85 fins 0,97 
aproximadament per la potència prevista de contractació. 

3.1.16. Enllumenat 
 
Totes les enceses i apagades d’enllumenat es faran des d’interruptors 
a les diferents sales i cuartos, sense necessitat de desplaçar-se fins al 
quadre general. 
 
En quant a l’enllumenat, i donat l’ús, s’ha disposat de forma que 
s’asseguri 
un mínim de 500 lux a les oficines i sales de treball i 300-350 lux a la 
resta. 
Per a això, s’han repartit convenientment varios tipos de regletes 
d’empotrar en fals sostre. 
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Oficines (Estimació activitat 12) 
 
Diàfana 
 
La zona diàfana de les oficines estarà il·luminada amb lluminàries de 
fals sostre 60x60 de 3x14W. La il·luminació mitja requerida és de 500 
lux. 
 
Zona banys 
 
La il·luminació en la zona de banys es realitza en base a downligths 
encastades amb làmpades fluorescents de 2 x PL26 W IP 55. La 
il·luminació mitja requerida és de 300 lux. 
 
Pàrking 
 
La il·luminació d’aquesta zona es realitzarà mitjançant lluminàries 
estanques de 2x58W. La il·luminació mitja requerida per les vies i per 
les places és de 75 lux. 
 
Vestuaris 
 
La il·luminació d’aquesta zona es realitzarà amb lluminàries 
estanques de 2x58W per aconseguir una il·luminació mínima de 300 
lux, les zones de banys es realitzarà amb downlights encastades de 
làmpades fluorescents de 2 x PL26 W IP 55 
 
Espais comuns 
 
La zona d’entrada a dos nivells s’il·luminarà amb downlights 
encastats de grups de 3x70W i 3x35W per proporcionar una 
il·luminació mitja superior a 300 lux. 

3.1.17. Enllumenat d’emergència 
 
Es preveu instal·lar enllumenat d’emergència i de senyalització 
d'emergència. 
 
L’enllumenat de senyalització permet la senyalització permanent de 
portes, passadissos, escales i qualsevol altre element d'evacuació. 
L’enllumenat d’emergència permet, en cas de fallada de l’enllumenat 
general, l’evacuació segura i fàcil del públic fins a l’exterior. La seva 
posada en funcionament serà per fallada o caiguda de la tensió de la 
xarxa per sota del 70% del valor nominal. 
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En els punts on hi hagi equips d’actuació manual contra incendis, així 
com els cuadres elèctrics, la il·luminació mínima serà de 5 lux. En els 
recorreguts d’evacuació la il·luminació mínima serà d’1 lux. 

3.1.18. Electrificació 
 
Es defineix en plànols la disposició i número de preses de tensió a 
instal·lar en cadascuna de les dependències. Es disposarà de preses 
correctament distribuïdes per poder realitzar les tasques de 
manteniment. 
 
Als banys es disposarà de preses monofàsiques tipus shucko tant per 
a usos diversos com pels eixugamans. 
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3.2 Instal.lació contraincendis 

3.2.1. Objecte 
 
Ara veurem el dimensionat de la protecció i detecció contraincendis al 
nostre bloc d´oficines per tal d´estar preparats per un posible incendi 
i tenir medis per intentar que es pugui socorrer lo abans possible.  
Tindren en compte la normativa vigent i les superficies de les 
oficines.  

3.2.2. Normativa aplicable 
 

• Reial Decret 2177/1996, de 4 d´ octubre, pel que s’aprova la 
Norma Bàsica de l’Edificació ‘NBE-CPI/96: Condicions de 
protecció contra incendis als edificis. 
 

• Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, que s’aprova el 
Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis i l’Ordre 
de 16 de abril de 1998 sobre normes de procediment i 
desenvolupament del Reial Decret 1942/1993. 

 

• Norma UNE 23007-14 Sistemes de detecció i alarma d’incendis. 
Part 14: Planificació, disseny, instal·lació, posada en servei, ús i 
manteniment. 

 

• D’acord amb els articles 20 i 21 de la NBE-CPI/96, les 
instal·lacions de  rotecció contra incendis amb que es dotarà el 
l’edifici són: 

 

o Detectors i polsadors d’alarma d’incendis. 
o Extintors portàtils. 
o Bie’s 

 

3.2.3. Aparcament 
 

ÚS PREVIST DEL LOCAL 
L’activitat descrita té us d’aparcament, amb horari d’obertura de vuit 
del matí a dotze del vespre. 

 
SECTOR D’INCENDIS 
L’aparcament es considera un sector d’incendis diferenciat al estar 
integrat dintre d’un edifici amb altres usos. 
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COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT AMB L’EDIFICACIÓ 
L'activitat descrita en aquesta Memòria s’instal·la a la planta baixa i 
soterrani d’un edifici destinat a habitatges. Segons CODI TÈCNIC DB-
SI, donat el risc d'activació BAIX, i la construcció de l'edifici, es 
considera totalment compatible l'activitat amb l'edificació. 
 

3.2.3.1. Protecció estructural 
 

Les parets del local formen una compartimentació del local de 
resistència al foc als 120 minuts que estableix el CODI TÈCNIC DB-SI 
(sección SI-1). 
El sostre es fa a base de forjat de formigó armat, en la seva totalitat. 
La EI d’aquesta solució és de 120 minuts. 
D’acord amb el que exigeix el Decret 241/94 de la Generalitat de 
Catalunya, cal que el local formi un sector d’incendis amb grau de 
protecció de EI-120. 

3.2.3.2. Ocupació prevista 
 

D’acord amb el CODI TÈCNIC DB-SI, es considera com a superfície 
d’ocupació la totalitat de l’aparcament, amb la densitat d’ocupació 
corresponent. Per tant, per a una superfície de  2000 m², tenim una 
ocupació màxima de 133 persones. 

3.2.3.3. Sectors d’incendi 
 

Segons CODI TÈCNIC DB-SI la es considera un únic sector d’incendis 
amb una superfície total construïda de 2000 m2. 

3.2.3.4. Condicions d'evacuació 
 

Segons el CODI TÈCNIC DB-SI, tot el local s'ha de poder evacuar de 
forma fàcil a través de vies adequades. Més amunt s’ha justificat 
l’ocupació teòrica segons la mateix CODI TÈCNIC DB-SI. 
Les portes se sortida d’emergència obriran cap a fora del local.  
L’amplada de la porta d’accés ha de ser de 0.80 m, com a mínim.  
Segons l’article 7.2, podem disposar d’una única sortida si: 
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Articulat Verificació 
L’ocupació és superior o igual a 100 
persones 

No 

Hi ha recorreguts per a més de 50 
persones que hagin de salvar una altura 
d’evacuació ascendent més gran de 2 m 

No 

Algun recorregut d’evacuació fins la 
sortida té més de 25 m, o de més de 50 
m si l’ocupació és inferior a 25 persones i 
la sortida comunica a un espai exterior 
segur 

No 

Necessitem més d’una sortida Sí 
 

El local disposa, per tant de dues sortides d’evacuació d’emergència. 
Una sortida comunica amb l’exterior de l’edifici, i un altre comunica 
directament amb l’edifici, per tant, aquesta última, compta amb 
vestíbul d’independència. 

3.2.3.5. Enllumenat emergència 
 

Es garanteix els 5 lux per a complir amb la Normativa. Per a aquest 
efecte i de cara a l’aplicació del “Reglament de Seguretat i Higiene en 
el treball – Edició 2000” . 

3.2.3.6. Enllumenat d’emergència i senyalització 
 

El local fins a la sortida directa al vestíbul de l’edifici, s'haurà de dotar 
d'enllumenat de senyalització i emergència. 

 
3.2.3.7. Enllumenat d’emergència 

 
El local haurà d’estar proveït d’enllumenat d’emergència que asseguri 
en el recorregut d’evacuació un nivell de 5 lux durant una hora com a 
mínim, en el cas que es produeixi una fallada en l’alimentació a la 
instal·lació d’enllumenat normal, entenent per fallada una baixada de 
la tensió de subministrament per sota del 70% del seu valor nominal. 
Es complirà en tot moment lo disposat en la MIE BT -025 

3.2.3.8. Enllumenat de senyalització 
 

Es disposarà de la senyalització convenient per a indicar de manera 
permanent la situació de les escales i sortides d’evacuació, 
assegurant-se, en les condicions de fallada del subministrament 
indicades en l’apartat anterior, el seu funcionament durant una hora 



Javier Ruiz Sánchez  

 28 

com a mínim. Es complirà en tot moment lo disposat en la MIE BT –
025 

3.2.3.9. Extintors 
 

S’instal·laran els extintors mòbils assenyalats en el plànols de planta, 
del tipus IPF-38. La seva distribució serà la indicada també en el 
plànol de planta, i estaran situats a una alçada màxima des del terra 
de 1,7 m. S'assenyalaran d'acord amb la norma UNE 23.033. La 
distància màxima a recórrer des de qualsevol punt fins a un extintor 
no serà mai superior a 15m. 
En aquest cas, l’eficàcia dels extintors per sector d’incendi amb 
càrrega de foc aportada per combustibles de classe A serà de 21 A-
113 B. A la vora del quadre elèctric es posarà un extintor de CO2. 
Seran fàcilment localitzables amb l'enllumenat d'emergència encès. 

3.2.3.10. Boques d'incendi equipades 
 

Donades les exigències del CODI TÈCNIC DB-SI, es considera 
necessària la seva instal·lació ja que la superfície construïda supera 
els 500 m2. 

3.2.3.11. Hidrants 
 

Donades les exigències del CODI TÈCNIC DB-SI, es considera 
necessària la ubicació d’un hidrant d’incendi públic, propietat de 
l’empresa d’aigües municipals, a una distància no superior a 100 
metres.  

3.2.3.12. Columna seca 
 

No es preceptiu la instal·lació de columna seca al no existir més de 
tres plantes sota rassant.  

3.2.3.13. Avís acústic d’incendi 
 

Es considera necessària la ubicació d’alarma d’incendi al tenir una 
superfície construïda superior a 1000 m2. Les alarmes d’incendi 
s’ubicaran vora les sortides de l’aparcament.  

3.2.3.14. Polsadors d’alarma 
 

Es considera necessària la ubicació de polsadors d’alarma a una 
distància no major de 25 metres des de qualsevol punt del local. 
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3.2.3.15. Detecció automàtica 
 

Es proposa un sistema de detecció automàtica d’incendi al tenir una 
superfície major de 500 m2. Els detectors situats dintre de la zona de 
circulació de l’aparcament seran del tipus termovelocimètric. Els 
detectors situats dintre de la zona dels trasters seran detectors de 
fum. 

3.2.3.16. Revisions periòdiques 
 

Tots els equips susceptibles de ser revisats segons el CODI TÈCNIC 
DB-SI, seràn objecte d’aquesta prescriptiva revisió, a càrrec de 
personal degudament qualificat i legalitzat pels organismes oficials 
competents. 

3.2.3.17. Consideracions generals 
 

S’instal·larà l'enllumenat d'emergència i senyalització descrit en 
l'apartat d’instal·lacions, i estarà distribuït segons el grafiat en el 
plànol de planta, amb senyals normalitzats segons la norma UNE 
81-501. 
Tots els equips han de tenir una zona lliure al seu voltant per 
permetre'n l'accés i maniobra. 
Es desconnectarà l'interruptor general de la instal·lació elèctrica 
sempre que no hi hagi vigilància interna. 
Es mantindrà sempre l'amplada dels passadissos per a poder tenir 
unes vies d'evacuació adequades. 

3.2.4. Activitat 1 
 
ÚS PREVIST DEL LOCAL 
 

L’activitat descrita té us administratiu, amb horari d’obertura de vuit 
del matí a vuit del vespre. 

 
SECTOR D’INCENDIS 
 

L’oficina es considera un sector d’incendis diferenciat amb una 
superfície menor de 2500 m2. 
 

COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT AMB L’EDIFICACIÓ 
 

L’activitat d’ús administratiu es considera compatible amb l’edificació 
al tenir una superfície menor de 2500 m2.  
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3.2.4.1. Protecció estructural 
 

Les parets del local formen una compartimentació del local de 
resistència al foc als 120 minuts que estableix el CODI TÈCNIC DB-SI 
(sección SI-1). 
El sostre es fa a base de forjat de formigó armat, en la seva totalitat. 
La EI d’aquesta solució és de 120 minuts. 
D’acord amb el que exigeix el Decret 241/94 de la Generalitat de 
Catalunya, cal que el local formi un sector d’incendis amb grau de 
protecció de EI-120. 

3.2.4.2. Ocupació prevista 
 

D’acord amb el CODI TÈCNIC DB-SI, es considera com a superfície 
d’ocupació la totalitat del local, amb la densitat d’ocupació 
corresponent. Per tant, per a una superfície de  300 m², tenim una 
ocupació màxima de 60 persones. 

3.2.4.3. Sectors d’incendi 
 

Segons CODI TÈCNIC DB-SI la es considera un únic sector d’incendis 
amb una superfície total construïda de 600 m2. 

3.2.4.4. Condicions d'evacuació 
 

Segons el CODI TÈCNIC DB-SI, tot el local s'ha de poder evacuar de 
forma fàcil a través de vies adequades. Més amunt s’ha justificat 
l’ocupació teòrica segons la mateix CODI TÈCNIC DB-SI. 
Les portes se sortida d’emergència obriran cap a fora del local.  
L’amplada de la porta d’accés ha de ser de 0.80 m, com a mínim.  
Segons l’article 7.2, podem disposar d’una única sortida si: 
 

 
 

Articulat Verificació 
L’ocupació és superior o igual a 100 
persones 

Sí 

Hi ha recorreguts per a més de 50 
persones que hagin de salvar una altura 
d’evacuació ascendent més gran de 2 m 

Sí 

Algun recorregut d’evacuació fins la 
sortida té més de 25 m, o de més de 50 
m si l’ocupació és inferior a 25 persones i 
la sortida comunica a un espai exterior 
segur 

No 

Necessitem més d’una sortida Sí 
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El local disposa, per tant de dues sortides d’evacuació d’emergència. 
Una sortida comunica amb el distribuïdor comunitari de la planta 
soterrani, i una altre comunica amb el distribuïdor comunitari de la 
planta baixa.  

3.2.4.5. Enllumenat emergència 
 

Es garanteix els 5 lux per a complir amb la Normativa. Per a aquest 
efecte i de cara a l’aplicació del “Reglament de Seguretat i Higiene en 
el treball – Edició 2000” . 

3.2.4.6. Enllumenat d’emergència i senyalització 
 

El local fins a la sortida directa al vestíbul de l’edifici, s'haurà de dotar 
d'enllumenat de senyalització i emergència. 

 
3.2.4.7. Enllumenat d’emergència 

 
El local haurà d’estar proveït d’enllumenat d’emergència que asseguri 
en el recorregut d’evacuació un nivell de 5 lux durant una hora com a 
mínim, en el cas que es produeixi una fallada en l’alimentació a la 
instal·lació d’enllumenat normal, entenent per fallada una baixada de 
la tensió de subministrament per sota del 70% del seu valor nominal. 
Es complirà en tot moment lo disposat en la MIE BT -025 

3.2.4.8. Enllumenat de senyalització 
 

Es disposarà de la senyalització convenient per a indicar de manera 
permanent la situació de les escales i sortides d’evacuació, 
assegurant-se, en les condicions de fallada del subministrament 
indicades en l’apartat anterior, el seu funcionament durant una hora 
com a mínim. Es complirà en tot moment lo disposat en la MIE BT –
025 

3.2.4.9. Extintors 
 

S’instal·laran els extintors mòbils assenyalats en el plànols de planta, 
del tipus IPF-38. La seva distribució serà la indicada també en el 
plànol de planta, i estaran situats a una alçada màxima des del terra 
de 1,7 m. S'assenyalaran d'acord amb la norma UNE 23.033. La 
distància màxima a recórrer des de qualsevol punt fins a un extintor 
no serà mai superior a 15m. 
En aquest cas, l’eficàcia dels extintors per sector d’incendi amb 
càrrega de foc aportada per combustibles de classe A serà de 21 A-
113 B. A la vora del quadre elèctric es posarà un extintor de CO2. 
Seran fàcilment localitzables amb l'enllumenat d'emergència encès. 
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3.2.4.10. Boques d'incendi equipades 
 

Donades les exigències del CODI TÈCNIC DB-SI, es considera 
necessària la seva instal·lació ja que la superfície construïda supera 
els 500 m2. 

3.2.4.11. Hidrants 
 

Donades les exigències del CODI TÈCNIC DB-SI, no es considera 
necessària la ubicació d’un hidrant d’incendi públic al tenir una 
superfície construïda menor de 5000 m2.  

3.2.4.12. Columna seca 
 

No es preceptiu la instal·lació d’un sistema de columna seca, ja que 
l’altura de l’edifici no supera els 24 metres. 

3.2.4.13. Avís acústic d’incendi 
 

No es considera necessària la ubicació d’alarma d’incendi al tenir una 
superfície construïda menor a 1000 m2.  

3.2.4.14. Polsadors d’alarma 
 

La mateixa normativa anterior dicta que no es necessària al 
instal·lació de polsadors d’alarma.  

3.2.4.15. Detecció automàtica 
 

No es considera necessària la ubicació de sistemes de detecció 
automàtica al tenir una superfície construïda menor de 2000 m2.  

3.2.4.16. Revisions periòdiques 
 

Tots els equips susceptibles de ser revisats segons el CODI TÈCNIC 
DB-SI, seràn objecte d’aquesta prescriptiva revisió, a càrrec de 
personal degudament qualificat i legalitzat pels organismes oficials 
competents. 

3.2.4.17. Consideracions generals 
 

S’instal·larà l'enllumenat d'emergència i senyalització descrit en 
l'apartat d’instal·lacions, i estarà distribuït segons el grafiat en el 
plànol de planta, amb senyals normalitzats segons la norma UNE 
81-501. 
Tots els equips han de tenir una zona lliure al seu voltant per 
permetre'n l'accés i maniobra. 
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Es desconnectarà l'interruptor general de la instal·lació elèctrica 
sempre que no hi hagi vigilància interna. 
Es mantindrà sempre l'amplada dels passadissos per a poder tenir 
unes vies d'evacuació adequades. 

3.2.5. Activitat tipus 
 
ÚS PREVIST DEL LOCAL 
 

L’activitat descrita té us administratiu, amb horari d’obertura de vuit 
del matí a vuit del vespre. 

 
SECTOR D’INCENDIS 
 

L’oficina es considera un sector d’incendis diferenciat amb una 
superfície menor de 2500 m2. 

 
COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT AMB L’EDIFICACIÓ 
 

L’activitat d’ús administratiu es considera compatible amb l’edificació 
al tenir una superfície menor de 2500 m2.  

3.2.5.1. Protecció estructural 
 

Les parets del local formen una compartimentació del local de 
resistència al foc als 60 minuts que estableix el CODI TÈCNIC DB-SI 
(sección SI-1). 
El sostre es fa a base de forjat de formigó armat, en la seva totalitat. 
La EI d’aquesta solució és de 60 minuts. 
D’acord amb el que exigeix el Decret 241/94 de la Generalitat de 
Catalunya, cal que el local formi un sector d’incendis amb grau de 
protecció de EI-60. 

3.2.5.2. Ocupació prevista 
 

D’acord amb el CODI TÈCNIC DB-SI, es considera com a superfície 
d’ocupació la totalitat del local, amb la densitat d’ocupació 
corresponent. Per tant, per a una superfície de  300 m², tenim una 
ocupació màxima de 30 persones. 

3.2.5.3. Sectors d’incendi 
 

Segons CODI TÈCNIC DB-SI la es considera un únic sector d’incendis 
amb una superfície total construïda de 300 m2. 
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3.2.5.4. Condicions d'evacuació 
 

Segons el CODI TÈCNIC DB-SI, tot el local s'ha de poder evacuar de 
forma fàcil a través de vies adequades. Més amunt s’ha justificat 
l’ocupació teòrica segons la mateix CODI TÈCNIC DB-SI. 
Les portes se sortida d’emergència obriran cap a fora del local.  
L’amplada de la porta d’accés ha de ser de 0.80 m, com a mínim.  
Segons l’article 7.2, podem disposar d’una única sortida si: 

 
Articulat Verificació 
L’ocupació és superior o igual a 100 
persones 

Sí 

Hi ha recorreguts per a més de 50 
persones que hagin de salvar una altura 
d’evacuació ascendent més gran de 2 m 

Sí 

Algun recorregut d’evacuació fins la 
sortida té més de 25 m, o de més de 50 
m si l’ocupació és inferior a 25 persones i 
la sortida comunica a un espai exterior 
segur 

Sí 

Necessitem més d’una sortida No 
 

El local disposa, per tant d’una sortida d’evacuació amb accés directe 
a la distribuïdor de la mateixa planta.  
 

3.2.5.5. Enllumenat emergència 
 

Es garanteix els 5 lux per a complir amb la Normativa. Per a aquest 
efecte i de cara a l’aplicació del “Reglament de Seguretat i Higiene en 
el treball – Edició 2000” . 

3.2.5.6. Enllumenat d’emergència i senyalització 
 
El local fins a la sortida directa al vestíbul de l’edifici, s'haurà de dotar 
d'enllumenat de senyalització i emergència. 

3.2.5.7. Enllumenat d’emergència. 
 

El local haurà d’estar proveït d’enllumenat d’emergència que asseguri 
en el recorregut d’evacuació un nivell de 5 lux durant una hora com a 
mínim, en el cas que es produeixi una fallada en l’alimentació a la 
instal·lació d’enllumenat normal, entenent per fallada una baixada de 
la tensió de subministrament per sota del 70% del seu valor nominal. 
Es complirà en tot moment lo disposat en la MIE BT -025 
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3.2.5.8. Enllumenat de senyalització 
 

Es disposarà de la senyalització convenient per a indicar de manera 
permanent la situació de les escales i sortides d’evacuació, 
assegurant-se, en les condicions de fallada del subministrament 
indicades en l’apartat anterior, el seu funcionament durant una hora 
com a mínim. Es complirà en tot moment lo disposat en la MIE BT –
025 

3.2.5.9. Extintors 
 

S’instal·laran els extintors mòbils assenyalats en el plànols de planta, 
del tipus IPF-38. La seva distribució serà la indicada també en el 
plànol de planta, i estaran situats a una alçada màxima des del terra 
de 1,7 m. S'assenyalaran d'acord amb la norma UNE 23.033. La 
distància màxima a recórrer des de qualsevol punt fins a un extintor 
no serà mai superior a 15m. 
En aquest cas, l’eficàcia dels extintors per sector d’incendi amb 
càrrega de foc aportada per combustibles de classe A serà de 21 A-
113 B. A la vora del quadre elèctric es posarà un extintor de CO2. 
Seran fàcilment localitzables amb l'enllumenat d'emergència encès. 

3.2.5.10. Boques d'incendi equipades 
 

Donades les exigències del CODI TÈCNIC DB-SI, es considera 
necessària la seva instal·lació ja que la superfície construïda supera 
els 500 m2. 

3.2.5.11. Hidrants 
 

Donades les exigències del CODI TÈCNIC DB-SI, no es considera 
necessària la ubicació d’un hidrant d’incendi públic al tenir una 
superfície construïda menor de 5000 m2.  

3.2.5.12. Columna seca 
 

No es preceptiu la instal·lació d’un sistema de columna seca, ja que 
l’altura de l’edifici no supera els 24 metres. 

3.2.5.13. Avís acústic d’incendi 
 
No es considera necessària la ubicació d’alarma d’incendi al tenir una 
superfície construïda menor a 1000 m2.  
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3.2.5.14. Polsadors d’alarma 
 

La mateixa normativa anterior dicta que no es necessària al 
instal·lació de polsadors d’alarma. 3.2.5.15. Detecció automàtica 
 
No es considera necessària la ubicació de sistemes de detecció 
automàtica al tenir una superfície construïda menor de 2000 m2.  

3.2.5.16. Revisions periòdiques 
 

Tots els equips susceptibles de ser revisats segons el CODI TÈCNIC 
DB-SI, seràn objecte d’aquesta prescriptiva revisió, a càrrec de 
personal degudament qualificat i legalitzat pels organismes oficials 
competents. 

3.2.5.17. Consideracions generals 
 

S’instal·larà l'enllumenat d'emergència i senyalització descrit en 
l'apartat d’instal·lacions, i estarà distribuït segons el grafiat en el 
plànol de planta, amb senyals normalitzats segons la norma UNE 
81-501. 
Tots els equips han de tenir una zona lliure al seu voltant per 
permetre'n l'accés i maniobra. 
Es desconnectarà l'interruptor general de la instal·lació elèctrica 
sempre que no hi hagi vigilància interna. 
Es mantindrà sempre l'amplada dels passadissos per a poder tenir 
unes vies d'evacuació adequades. 

3.2.6. Restaurant 
 
ÚS PREVIST DEL LOCAL 
 

L’activitat descrita és un restaurant amb ús de pública concurrència, 
amb horari d’obertura de vuit del matí a dotze del vespre. 

 
SECTOR D’INCENDIS 
 

El restaurant  es considera un sector d’incendis diferenciat amb una 
superfície menor de 2500 m2. 

 
COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT AMB L’EDIFICACIÓ 
 

L’activitat d’ús de pública concurrència es considera compatible amb 
l’edificació al tenir una superfície menor de 2500 m2.  
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3.2.6.1. Protecció estructural 
 

Les parets del local formen una compartimentació del local de 
resistència al foc als 120 minuts que estableix el CODI TÈCNIC DB-SI 
(sección SI-1). 
El sostre es fa a base de forjat de formigó armat, en la seva totalitat. 
La EI d’aquesta solució és de 120 minuts. 
D’acord amb el que exigeix el Decret 241/94 de la Generalitat de 
Catalunya, cal que el local formi un sector d’incendis amb grau de 
protecció de EI-120. 

3.2.6.2. Ocupació prevista 
 

D’acord amb el CODI TÈCNIC DB-SI, es considera com a superfície 
d’ocupació la totalitat del local, amb la densitat d’ocupació 
corresponent. Per tant, per a una superfície de  300 m², tenim una 
ocupació màxima de 30 persones. 

3.2.6.3. Sectors d’incendi 
 

Segons CODI TÈCNIC DB-SI la es considera un únic sector d’incendis 
amb una superfície total construïda de 300 m2. 

3.2.6.4. Condicions d'evacuació 
 

Segons el CODI TÈCNIC DB-SI, tot el local s'ha de poder evacuar de 
forma fàcil a través de vies adequades. Més amunt s’ha justificat 
l’ocupació teòrica segons la mateix CODI TÈCNIC DB-SI. 
Les portes se sortida d’emergència obriran cap a fora del local.  
L’amplada de la porta d’accés ha de ser de 0.80 m, com a mínim.  
Segons l’article 7.2, podem disposar d’una única sortida si: 

 
 

Articulat Verificació 
L’ocupació és superior o igual a 100 
persones 

Sí 

Hi ha recorreguts per a més de 50 
persones que hagin de salvar una altura 
d’evacuació ascendent més gran de 2 m 

Sí 

Algun recorregut d’evacuació fins la 
sortida té més de 25 m, o de més de 50 
m si l’ocupació és inferior a 25 persones i 
la sortida comunica a un espai exterior 
segur 

Sí 

Necessitem més d’una sortida No 
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El local disposa, per tant d’una sortida d’evacuació amb accés directe 
a la distribuïdor de la mateixa planta.  

3.2.6.5. Enllumenat emergència 
 

Es garanteix els 5 lux per a complir amb la Normativa. Per a aquest 
efecte i de cara a l’aplicació del “Reglament de Seguretat i Higiene en 
el treball – Edició 2000” . 

3.2.6.6. Enllumenat d’emergència i senyalització 
 

El local fins a la sortida directa al vestíbul de l’edifici, s'haurà de dotar 
d'enllumenat de senyalització i emergència. 

 
3.2.6.7. Enllumenat d’emergència 

 
El local haurà d’estar proveït d’enllumenat d’emergència que asseguri 
en el recorregut d’evacuació un nivell de 5 lux durant una hora com a 
mínim, en el cas que es produeixi una fallada en l’alimentació a la 
instal·lació d’enllumenat normal, entenent per fallada una baixada de 
la tensió de subministrament per sota del 70% del seu valor nominal. 
Es complirà en tot moment lo disposat en la MIE BT -025 

3.2.6.8. Enllumenat de senyalització 
 

Es disposarà de la senyalització convenient per a indicar de manera 
permanent la situació de les escales i sortides d’evacuació, 
assegurant-se, en les condicions de fallada del subministrament 
indicades en l’apartat anterior, el seu funcionament durant una hora 
com a mínim. Es complirà en tot moment lo disposat en la MIE BT –
025 

3.2.6.9. Extintors 
 

S’instal·laran els extintors mòbils assenyalats en el plànols de planta, 
del tipus IPF-38. La seva distribució serà la indicada també en el 
plànol de planta, i estaran situats a una alçada màxima des del terra 
de 1,7 m. S'assenyalaran d'acord amb la norma UNE 23.033. La 
distància màxima a recórrer des de qualsevol punt fins a un extintor 
no serà mai superior a 15m. 
En aquest cas, l’eficàcia dels extintors per sector d’incendi amb 
càrrega de foc aportada per combustibles de classe A serà de 21 A-
113 B. A la vora del quadre elèctric es posarà un extintor de CO2. 
Seran fàcilment localitzables amb l'enllumenat d'emergència encès. 
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3.2.6.10. Boques d'incendi equipades 
 

Donades les exigències del CODI TÈCNIC DB-SI, es considera 
necessària la seva instal·lació ja que la superfície construïda supera 
els 500 m2. 

3.2.6.11. Hidrants 
 

Donades les exigències del CODI TÈCNIC DB-SI, no es considera 
necessària la ubicació d’un hidrant d’incendi públic al tenir una 
superfície construïda menor de 500 m2.  

3.2.6.12. Columna seca 
 

No es preceptiu la instal·lació d’un sistema de columna seca, ja que 
l’altura de l’edifici no supera els 24 metres. 

3.2.6.13. Avís acústic d’incendi 
 
No es considera necessària la ubicació d’alarma d’incendi al tenir una 
superfície construïda menor a 500 m2.  

3.2.6.14. Polsadors d’alarma 
 

La mateixa normativa anterior dicta que no es necessària al 
instal·lació de polsadors d’alarma.  

3.2.6.15. Detecció automàtica 
 

No es considera necessària la ubicació de sistemes de detecció 
automàtica al tenir una superfície construïda menor de 1000 m2.  

3.2.6.16. Revisions periòdiques 
 

Tots els equips susceptibles de ser revisats segons el CODI TÈCNIC 
DB-SI, seràn objecte d’aquesta prescriptiva revisió, a càrrec de 
personal degudament qualificat i legalitzat pels organismes oficials 
competents. 

3.2.6.17. Consideracions generals 
 
S’instal·larà l'enllumenat d'emergència i senyalització descrit en 
l'apartat d’instal·lacions, i estarà distribuït segons el grafiat en el 
plànol de planta, amb senyals normalitzats segons la norma UNE 
81-501. 
Tots els equips han de tenir una zona lliure al seu voltant per 
permetre'n l'accés i maniobra. 
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Es desconnectarà l'interruptor general de la instal·lació elèctrica 
sempre que no hi hagi vigilància interna. 
Es mantindrà sempre l'amplada dels passadissos per a poder tenir 
unes vies d'evacuació adequades. 
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