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RESUM  
El present projecte es redacta per encàrrec de l’ Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial 

de Barcelona, com a Projecte Final de Carrera, i té com a objectiu el determinar el disseny i la 

construcció d’un hangar per a ultralleugers i globus aerostàtics, que a més a més conta amb forjat 

per a restaurant, museu i oficines. 

Aquesta tasca comporta un anàlisi estructural i un predimensionament de l’estructura de l’hangar. 

El dimensionament definitiu i optimitzat s’ha realitzat amb el programa de càlcul estructural CYPE. 

A més, s’adjunta un capítol dedicat a la seguretat en cas d’incendi, en el qual s’hi expliquen les 

mesures per evitar la propagació d’aquests, l’evacuació dels ocupants o les instal�lacions de  

protecció contra incendis. 

Finalment, també es dissenyen algunes instal�lacions de l’hangar, com la ventilació, climatització i 

il�luminació, amb les seves respectives generalitats i exigències. 

 

RESUMEN  
El presente proyecto se redacta por encargo de la EUETIB, como Proyecto Final de Carrera, y tiene 

como objetivo determinar el diseño y la construcción de un hangar para ultraligeros y globos, que 

además cuenta con forjado para restaurante, museo i oficinas. 

Esta tarea comporta un análisis estructural y un predimensionamiento de la estructura del hangar. 

El dimensionamiento definitivo y optimizado se ha obtenido mediante programas de cálculo 

matricial como el CYPE. 

Además, se adjunta un capítulo dedicado a la seguridad en caso de incendio, en el que se explican 

las medidas para evitar su propagación, la evacuación de los ocupantes o las instalaciones de 

protección de incendios. 

Finalmente, también se abordan algunas instalaciones en el interior del hangar, como la 

ventilación, climatización e iluminación, con sus respectivas generalidades y exigencias. 

 

ABSTRACT 
The following project, aimed to accomplish with the conditions of an end of studies project, has 

been carried out as a request from the EUETIB (Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial 

de Barcelona). 

It is focused on the simulation of the construction of a hangar, with its particular design and some 

of its installations meant to aircraft applications such as keeping ultralights or aerostatic balloons. 

This task involves a structural analysis and a previous sizing of the whole construction. The 

ultimate and optimized sizing has been obtained by means of various matrix calculation programs 

like CYPE. 

In addition, it is attached a chapter dedicated to security in case of fire, in which are widely 

explained the processes of the fire spreading, evacuation of occupants or some fire protection. 

Eventually, there are also addressed the basic installations inside the hangar, such as ventilation, 

air conditioning and lightning, with their corresponding generalities and exigencies. 
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CAPÍTOL 1: 

DESCRIPCIÓ DEL 

PROJECTE 

Aquesta memòria és de tipus descriptiu i constructiu. Totes les justificacions i 
càlculs realitzats per l’obtenció dels resultats mostrats en aquest document es 
troben al document de Càlculs. 

 

1.1. Objecte del projecte 
L’objecte d’aquest projecte és el disseny de l’estructura i altres elements 
constructius d’un hangar per a globus aerostàtics i ultralleugers, complint amb la 
normativa del Codi Tècnic d’Edificació. 

A més, es dissenyaran i calcularan les instal�lacions de protecció contra incendis, 
ventilació, climatització i il�luminació, complint les corresponents normatives. 

1.2. Situació i emplaçament 
L’hangar estarà situat a l’Aeròdrom de la Cerdanya, al municipi de Das i 
Fontanals. S’hi arriba per la C-16 desde Barcelona-Manresa o per la N-152 desde 
Ripoll. El camí que porta a l’Aeròdrom de la Cerdanya és el Camí d’Alp, que va 
desde Alp fins a Sanavastre. 
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Per tal de respectar el pla director de l’aeròdrom, l’hangar haurà d’estar alineat 
amb les altres naus ja edificades. 

Figura 1. Emplaçament de l’hangar 

 

1.3. Descripció de l’hangar 
La zona edificada tindrà unes dimensions de 20X40 m i ocuparà una àrea de 800 
m2. 

 

L’estructura d’edificació estarà constituïda per una construcció metàl�lica de 8 
pòrtics separats entre sí una distància de 6 i 11 m, alternativament. Els pòrtics 
seran a una aigua, amb forjat col�laborant. Els pilars d’aquests seran d’una altura 
de 8 m a la cara sud, 8,75 m els pilars centrals i 9,5 m a la cara nord. Els pòrtics 
tindran, a més, una línea de bigues laterals carregadores del forjat a una altura 
de 5 m. 

L’entramat lateral de la cara sud de l’hangar estarà format pels pilars i dos línees 
de corretges frontals situades a 5 i 8 m d’altura. A l’entramat lateral de la cara 
nord, les altures seran de 5 i 9,5 m respectivament.  

La fonamentació de la nau es realitzarà a base de sabates aïllades unides entre sí 
en els pòrtics separats per 6 m, mitjançant bigues de lligat. Tots els elements de 
fonamentació seran de formigó armat amb barres d’acer corrugat. 

El forjat de la primera planta es farà amb plaques alveolars disposades en 
direcció transversal als pòrtics. 

El tancament exterior de l’hangar es farà amb panells alveolars prefabricats. 

La coberta serà prefabricada de tipus sandwich. 

Les particions seran totes amb envans prefabricats per a estructura metàl�lica.  
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CAPÍTOL 2: 

CARACTERÍSTIQUES 

DEL TERRENY 

2.1. Estudi geotècnic 

2.1.1. Caracterització dels materials 

Segons els resultats donats a l’estudi geotècnic, s’estableixen dos nivells: 

• 1r nivell:  Caracteritzat per llims argilosos de tonalitats marrons amb 
gravetes anguloses i indicis d’arrels, fins a una cota de -0,6 m. 

• 2n nivell:   Alternança de glutites, gresos i calcàries, a partir de la         
cota -0,6 m. 

2.1.2. Hidrologia 

No es detecta presència de nivell freàtic en cap dels assajos de penetració 
dinàmica realitzats. 

2.1.3. Tipus de fonamentació recomanada 

Analitzant les dades obtingudes, es recomana la realització d’una fonamentació 
superficial mitjançant sabates lligades. 

Per una fonamentació d’aquest tipus, recolzada en tot moment damunt dels 
materials del 2n nivell, amb amples de sabata mínims de 0,6 m, es podrà 
adoptar una tensió admissible de: 

 

• Qa = 2 Kg/cm2 
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2.2. Moviment de terres 
Es realitzarà la neteja i el desbroçament del terreny on s’ubicarà l’hangar. 

Les excavacions es realitzaran primer a través de mitjans mecànics, ajustant-se 
a les dimensiones de càlcul de les fonamentacions i, a continuació, perfilant a mà 
les parets de les excavacions fins a aconseguir les dimensions que s’ajustin a les 
toleràncies màximes admissibles. 

Durant aquest procés es procedirà també a l’esgotament de l’aigua del fons de 
les excavacions.  
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CAPÍTOL 3:      

SISTEMA 

ESTRUCTURAL 

3.1. Fonamentacions 
La fonamentació projectades per a l’estructura de l’hangar és de tipus superficial, 
i està formada per sabates rígides de formigó armat.  

Per realitzar els càlculs s’ha considerat la tensió admissible indicada al estudi 
geotècnic, de 2 Kg/cm2. 

Les excavacions es realitzaran d’acord al plànol de fonamentacions. Tots els 
perímetres de les rases han d’estar perfectament retallats, amb el fons ben 
anivellat i completament net de productes de excavació. 

3.1.1. Sabates 

La fonamentació complirà amb les disposicions de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

El formigó utilitzat a les sabates serà del tipus HA-25 (control estadístic), amb 
una resistència característica de càlcul de ��� = 255,10/1,50 = 170,06 ��/���. 

L’acer utilitzat per les barres de l’armat serà acer B 400 S, de resistència 
característica ��� = 400 �/��,� =  4081,63 ��/���  i ��� = 4081,63/1,15 = 3549,24  ��/

���. 

Al fons de les rases s’hi dipositarà una capa de 10 cm d’espessor de formigó de 
neteja HM-20.  A continuació, es procedirà a la col�locació de armadures (amb un 
recobriment de 4 cm) i formigonat de les sabates. 

S’utilitzaran quatre tipus de sabates diferents, les dimensions i característiques 
de les quals són les següents: 
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• Sabata tipus A: 

₋ Dimensions (cm):     185 x 185 x 80 

₋ Armat superior en ambdues direccions: 8 Ø16mm c/25 

₋ Armat inferior en ambdues direccions: 8 Ø16mm c/25 

 

• Sabata tipus B: 

₋ Dimensions (cm):     205 x 205 x 80 

₋ Armat superior en ambdues direccions: 9 Ø16mm c/25 

₋ Armat inferior en ambdues direccions: 9 Ø16mm c/25 

 

• Sabata tipus C: 

₋ Dimensions (cm):     225 x 225 x 80 

₋ Armat superior en ambdues direccions: 10 Ø16mm c/25 

₋ Armat inferior en ambdues direccions: 10 Ø16mm c/25 

 

• Sabata tipus D: 

₋ Dimensions (cm):     265 x 265 x 80 

₋ Armat superior en ambdues direccions: 12 Ø16mm c/25 

₋ Armat inferior en ambdues direccions: 10 Ø16mm c/25 

 

 

3.1.2. Bigues de lligat 

Les bigues de lligat es col�locaran per evitar el lliscament de les sabates. 

Al fons de les rases s’hi dipositarà una capa de 10 cm d’espessor de formigó de 
neteja HM-20.  El recobriment de les armadures serà, al igual que en les 
sabates, de 4 cm. 

 

Hi haurà tres tipus de bigues de lligat diferents, en funció de les sabates que 
uneixin: 
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• Biga de lligat tipus A: 

₋ Longitud (cm):      600 

₋ Secció (cm):     40 x 40 

₋ Armat longitudinal inferior i superior:  2 Ø12mm 

₋ Long. d’ancoratge armadura longitud.: 15 cm 

₋ Estrips:      13 Ø8mm c/30 

 

• Biga de lligat tipus B: 

₋ Longitud (cm):      700 

₋ Secció (cm):     40 x 40 

₋ Armat longitudinal inferior i superior:  2 Ø12mm 

₋ Long. d’ancoratge armadura longitud.: 15 cm 

₋ Estrips:      18 Ø8mm c/30 

 

• Biga de lligat tipus C: 

₋ Longitud (cm):      300 

₋ Secció (cm):     40 x 40 

₋ Armat longitudinal inferior i superior:  2 Ø12mm 

₋ Long. d’ancoratge armadura longitud.: 15 cm 

₋ Estrips:      5 Ø8mm c/30 

 

3.2. Estructura 
Tots els nusos d’unió es consideren rígids a efectes de càlcul. 

Totes les barres de l’estructura seran d’ acer S275 amb les següents propietats 
mecàniques: 

• Tensió de límit elàstic (fy):   275 N/mm2 

• Mòdul d’Elasticitat (E):    210.000 N/mm2  

• Mòdul de Rigidesa (G):    81.000 N/mm2  

• Coeficient de Poisson (ν):   0,3  

• Densitat (ρ):     7.850 kg/m3 



 

Eero Vinyet Sànchez  

 - 16 - 

La resistència de càlcul, ���, utilitzada per al dimensionament de tots els 
elements estructurals serà de: 

��� =
��

���

=
275 �/���

1,05
 

3.2.1. Pòrtics 

L’estructura estarà constituïda per 8 pòrtics separats entre sí una distància de 6 i 
11 m, alternativament. Els pòrtics seran a una aigua, amb forjat col�laborant. 
Tindran 2 pilars exteriors i 1 central. Les llums entre els pilars exteriors i el 
central serà de 10 m. 

Tots els pilars seran del perfil HEB-260.  

Les jàsseres carregadores del forjat seran, per les oficines, recepció i restaurant 
de perfil doble IPN-360 i pel museu, IPN-380. 

Per les jàsseres carregadores de la coberta s’utilitzarà el perfil IPN-240 (BOYD). 

Figura 1. Pòrtic tipus de l’estructura, vist desde la cara Oest. 

3.2.2. Entramat lateral 

L’entramat lateral constarà, a més dels pilars dels pòrtics, de: 

• Una línea de biguetes laterals a una altura de 5 m, la funció principal de 
les quals serà transmetre i resistir els esforços deguts als tancaments que 
queden per sobre i els esforços verticals transmesos per les bigues que 
sostindran el forjat.  

Seran dels següents perfils: 

₋ Entramat lateral de la cara Sud:  IPN-360 

₋ Entramat lateral central:   IPN-180 

₋ Entramat lateral de la cara Nord:  IPN-360 

IPN-240 (BOYD) 

2 x IPN-360 (II) 2 x IPN-380 (II) 

H
E
B
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6
0
 

H
E
B
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6
0
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• Una línea de biguetes laterals a altures de 8 m,  8,75 m  i  9,5 m (per 
l’entramat de la cara sud unes, per l’entramat lateral central les altres, i 
pel de la cara nord les altres, respectivament). La funció principal 
d’aquestes serà la de transmetre i resistir els esforços laterals deguts a 
l’acció del vent i els esforços verticals transmesos per les bigues que 
sostindran les corretges. 

Seran del perfil IPN-380. 

 

Figura 2. Entramat lateral, vist desde la cara Sud 

3.2.3. Corretges 

Les corretges que sostindran la coberta seran totes de 6 i 5 m, amb un perfil      
IPE-120. La distància entre elles serà de 1 m i se’n disposaran un total de 144. 

3.2.4. Creus de San Andrés 

Es disposaran creus de San Andrés entre el primer i el segon pòrtic de 
l’estructura (contant com a primer el pòrtic situat a la cara oest). 

Els perfils dels tirants que formen les creus seran circulars de Ø 6 mm. 

3.2.5. Plaques d’ancoratge 

Com que la tensió de treball del formigó de la fonamentació és molt inferior a la 
de l’acer, és necessari realitzar l’assentament mitjançant plaques d’ancoratge. 
Aquestes plaques han de repartir els esforços de tal manera que la pressió sobre 
el formigó no sobrepassi la seva tensió màxima admissible de treball. 

S’utilitzaran les següents mateixes plaques d’ancoratge, tipus A, a tots els pilars 
de l’estructura, a excepció dels pilars centrals dels dos primers pòrtics de la cara 
Oest, on s’utilitzaran plaques d’ancoratge tipus B.  Es descriuen a continuació: 

• Plaques d’ancoratge tipus A: 

₋ Dimensions en planta (mm):   550 x 550 

₋ Gruix de la placa base (mm):   20 

₋ Perns d’ancoratge (mm):    4 x Ø 25 

₋ Longitud dels perns d’ancoratge (mm): 700 
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• Plaques d’ancoratge tipus B: 

₋ Dimensions en planta (mm):   450 x 450 

₋ Gruix de la placa base (mm):   18 

₋ Perns d’ancoratge (mm):    4 x Ø 20 

₋ Longitud dels perns d’ancoratge (mm): 450 

 

3.2.6. Forjat 

El forjat de la primera planta es farà amb plaques alveolars de 20 cm de cantell 
de la casa Hormipresa, disposades en direcció transversal als pòrtics. Les seves 
llums seran de 5 i 6 metres. 

Les plaques alveolars tindran les següents característiques: 

 

Taula 1. Característiques plaques alveolars Hormipresa 

Amplada 

(cm) 

Altura 

(cm) 

Longitud 

(m) 

Long. mín. 
Recolz. 

(cm) 

Pes 

(KN/m2) 

Pes amb 
juntes plenes 

(KN/m2) 

Resist. 
al foc 

REI 

Aïll. 
Acústic 

(dB) 

120 20 5  i 6 10 2,76 3,00 120 48,9 

 

 

Les juntes s’emplenaran de formigó de qualitat HA-25, per distribuir millor les 
càrregues lineals i puntuals. 

 

3.2.7. Soleres 

Hi haurà dos tipus de soleres: 

• Solera pesada: Utilitzarem aquesta solera per a la planta baixa, és a dir, 
Aparcament i taller d’aeronaus, Magatzem, Sala de neteja, Sala del q.g.e. i 
Sala de calderes. Estarà formada per tres capes: 

₋ 1a capa: Estarà constituïda per sorra de riu amb un gra de com a 
màxim 0,5 cm, formant una capa d’espessor de 10 cm, sobre el 
terreny net i compactat. Un cop compactada, s’enrasarà. 

₋ 2a capa: Un cop enrasada la primera capa, es col�locarà una làmina 
aïllant de polietilè. 

₋ 3a capa: Es dipositarà formigó en massa del tipus HM-25, de 250 
Kg/cm2 de resistència característica, formant una capa de 20 cm 
d’espessor, sobre la làmina aïllant. La superfície s’acabarà 
mitjançant reglatge. 
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• Solera lleugera: Utilitzarem aquesta solera per la primera planta, és a dir, 
per a les oficines, recepció, museu i restaurant. Estarà formada per tres 
capes: 

₋ 1a capa: Estarà constituïda per sorra de riu amb un gra de com a 
màxim 0,5 cm, formant una capa d’espessor de 10 cm, sobre el 
terreny net i compactat. Un cop compactada, s’enrasarà. 

₋ 2a capa: Un cop enrasada la primera capa, es col�locarà una làmina 
aïllant de polietilè. 

₋ 3a capa: Es dipositarà formigó en massa del tipus HM-20, de 200 
Kg/cm2 de resistència característica, formant una capa de 10 cm 
d’espessor, sobre la làmina aïllant. La superfície s’acabarà 
mitjançant reglatge. 

 

3.3. Tancaments 

3.3.1. Façanes 

El tancament exterior de l’hangar es farà amb panells alveolars prefabricats. 
Seran de la casa Hormipresa, model MPAR 20, col�locats verticalment, amb les 
següents característiques: 

 

Taula 2. Característiques de la placa alveolar MPAR 20 

Tipus 
Pes 

(KN/m2) 

Long. Màx. 

(m) 

Cond. Tèrmica 

(Kcal/h ºC m2) 

Aïll. Acústic 

(dbA) 

Resist. al foc 

EI-min 

MPAR 25 2,21 13 1,74 44,0 240 

 

3.3.2. Coberta 

La coberta serà prefabricada de la marca Luxsonor, de 100 mm d’espessor, 
formada per dos cares d’acer galvanitzat i lacat de 0,5 mm d’espessor i un 
aïllament interior de llanes minerals de 100 Kg/m3 de densitat. 

Tindrà les següents característiques: 

 

Taula 3. Característiques de la coberta Luxsonor 

Espessor 

(mm) 

Pes 

(KN/m2) 

Cond. Tèrmica 

(W/m2 K) 

Aïll. Acústic 

(db) 

Reacció al foc 

EI-min 

100 0,2 0,51 27,0 240 
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3.3.3. Envans 

Els envans seran tots prefabricats del model W 113 de la casa Knauf, amb les 
següents característiques: 

 

Taula 4. Característiques de l’envà “W 113” de la casa Knauf 

Model 
Pes 

(Kg/m2) 

Resist. al foc 

(min) 

Aïll. 
Acústic 

(dB) 

Aïll. 
Térmic 

(m2 
K/W) 

Altura 
màx. 

(m) 

W 113 59 120 52 3 5 
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CAPÍTOL 4: 

SEGURETAT EN CAS 

D’INCENDI 

Per tal de disminuir les probabilitats de propagació en cas d’incendi, protegint 
així en la mesura del possible la integritat física dels ocupants de l’edifici i reduint 
les pèrdues materials, l’hangar haurà de contar amb completes mesures de 
seguretat en cas d’incendi.  

Aquest capítol té com a finalitat l’estricte compliment del DB-SI (Seguridad en 
caso de incendio), del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

4.1. Propagació interior 

4.1.1. Compartimentació en sectors d’incendi 

L’hangar és dividirà en quatre sectors d’incendi, que comprendran cadascun les 
següents zones: 

1. Aparcament d’aeronaus; taller d’aeronaus;  

2. Sala de neteja; Local del quadre general de distribució; Sala de calderes; 
Magatzem de gasos tècnics. 

3. Rebedor; Escales; Recepció i taquilles; Museu. 

4. Oficina. 

5. Restaurant. 
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La resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten els sectors 
d’incendi dependran, en cada cas, de l’ús del sector determinat: 

 

Sector 1: EI 120  (Aparcament; plantes sobre rasant amb altura 
d’evacuació h < 15 m) 

 

Sector 2: EI 120 (Comercial; plantes sobre rasant amb altura 
d’evacuació h < 15 m)  

 

Sector 3: EI 90 (Pública concurrència; plantes sobre rasant amb altura 
d’evacuació h < 15 m) 

 

Sector 4: EI 60  (Administratiu; plantes sobre rasant amb altura 
d’evacuació h < 15 m) 

 

Sector 5: EI 90  (Comercial; plantes sobre rasant amb altura 
d’evacuació h < 15 m) 

 

En els casos que hi hagi, per diferents cares d’un mateix element separador de 
dos sectors, dos valors diferents de resistència al foc, sempre s’estarà del cantó 
de la seguretat i prevaldrà la del sector més restrictiu.   

4.1.2. Zones de risc especial 

Les següents zones es consideren de risc especial: 

1. Magatzem de gasos tècnics: Risc baix    (100<V≤200 m3) 

2. Local del quadre general de distribució: Risc baix (En tot cas) 

3. Sala de calderes: Risc baix    (70<P≤200 KW) 

4. Cuina del restaurant: Risc baix (20<P≤30 KW) 

 

En totes aquestes zones s’asseguraran, com a mínim, les següents condicions: 

• Resistència al foc de l’estructura portant: R 90 

• Resistència al foc de les parets, sostres que separen les zones de la resta 
de l’edifici: EI 90 

• Portes de comunicació amb la resta de l’edifici: EI2 45-C5 

• Màxim recorregut de evacuació fins a alguna sortida del local: ≤ 25 m 

En els casos que hi hagi, per diferents cares d’un mateix element separador de 
dos sectors, dos valors diferents de resistència al foc, sempre s’estarà del cantó 
de la seguretat i prevaldrà la del sector més restrictiu.   
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4.1.3. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari 

Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc 
següents: 

• Aparcament i taller d’aeronaus: 

₋ Sostres i parets: B-s1,d0 

₋ Terres: BFL-s1 

• Rebedor; Escales: 

₋ Sostres i parets: B-s3,d0 

₋ Terres: BFL-s2 

 

• Totes les altres ubicacions de l’edifici: 

₋ Sostres i parets: C-s2,d0 

₋ Terres: EFL 

 

4.2. Propagació exterior 

4.2.1. Mitjaneres i façanes 

No es tindran en compte més condicions que les nombrades a l’apartat 
1.1.Propagació interior, ja que es tracta d’una construcció aïllada i no hi ha cap 
zona de risc especial alt. 

4.2.2. Coberta 

Per limitar el risc de propagació exterior del incendi per la coberta, aquesta 
tindrà una resistència al foc REI60 en una franja de 1 m d’amplada situada 
sobre la intersecció de la coberta amb tots els elements separadors d’un sector 
d’incendi. 
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4.3. Evacuació d’ocupants 

4.3.1. Ocupació 

Per calcular l’ocupació es farà en funció dels següents valors de densitat 
d’ocupació i superfícies útils de cada zona: 

Taula 5. Ocupació de l’edifici 

Zona 
Superfície 

(m2) 

Densitat 1 

(pers/m2) 

Ocupació 

(persones) 

Magatzem de 

material 
30 40 - 

Sala de neteja 17,5 40 - 

Sala del q.g.e. 6,25 0 - 

Sala de calderes 6,25 0 - 

Rebedor 18 2 9 

Escales 42 2 21 

Recepció i Taquilles 63 10 6 

Oficines 56 10 6 

Museu 400 2 200 

Restaurant 119 1,5 79 

Total Planta Baixa - - 30 

Total 1a Planta - - 291 

TOTAL EDIFICI - - 321 

 

4.3.2. Número de sortides i longituds d’evacuació 

La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a una sortida de planta no superarà 
els 25 m, excepte a l’aparcament d’aeronaus, on la longitud màxima serà de 
35m. 

4.3.3. Dimensionat dels mitjans d’evacuació 

Considerant un flux de persones màxim de 90 persones, es dimensionaran els 
mitjans d’evacuació segons: 

 

• Portes: 

                                       
1
 Segons CTE DB-SI. 



 Disseny i construcció d’un hangar i les seves instal·lacions 

  per a ús d’aparells de vol ultralleugers i globus aerostàtics 

 - 25 - 

L’àrea de pas no pot ser menor que �/200 = 0,45 �, tenint en compte que 
l’amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60 m, ni major 
que 1,20m.  

En aquest cas, l’àrea de pas és de 0,85 m, per tant compleix amb la 
normativa. 

 

• Escales: 

L’àrea de pas no pot ser menor que �/160 = 0,56 �, tenint en compte que 
l’amplada de l’àrea de pas no ha de ser menor que 1,20 m.  

En aquest cas, l’àrea de pas és de 2,50 m, per tant compleix amb la 
normativa. 

 

4.3.4. Portes en recorreguts d’evacuació 

Les portes seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament, 
no actuarà mentre hi hagi activitat en les zones a evacuar. A més, obrirà en 
sentit de l’evacuació.  

4.3.5. Senyalització dels mitjans d’evacuació 

A la sortida del hangar, es situarà una senyal amb el rètol de “SORTIDA”. 

Es col�locaran senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles desde 
qualsevol origen d’evacuació. 

 

4.3.6. Il�luminació d’emergència en recorreguts d’evacuació 

Es col�locaran lluminàries d'emergència estanca, amb tub lineal fluorescent, 8 W 
- G5, flux lluminós 240 lúmens als recorreguts d’evacuació de l’Aparcament i 
Taller d’aeronaus. 

Es col�locaran lluminàries d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, 
flux lluminós 45 lúmens  als recorreguts d’evacuació de totes les altres zones. 

La disposició d’aquestes lluminàries es farà segons la documentació gràfica del 
present projecte. 

4.4. Instal�lacions de protecció contra incendis 

4.4.1. Sector 1 

El sector 1 comprèn l’aparcament i el taller d’aeronaus, amb una àrea total de 
680 m2. 

S’instal�laran els següents elements de protecció contra incendis: 
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• Extintors (5): Es col�locaran 5 extintors portàtils de pols química 
d’eficàcia 21A-113B. 

• Boques d’incendi: S’instal�larà una boca d’incendi de tipus 25 mm. 

• Sistema de detecció d’incendis. 

4.4.2. Sector 2 

El sector 2 comprèn la sala de neteja, el local del quadre general de distribució, 
la sala de calderes i el magatzem de gasos tècnics, amb una àrea total de 60 m2. 

S’instal�laran els següents elements de protecció contra incendis: 

• Extintors (1): Es col�locarà 1 extintor portàtil de pols química d’eficàcia 
21A-113B, a la sala de neteja. 

4.4.3. Sector 3 

El sector 3 comprèn el rebedor, les escales, la recepció i taquilles i el museu, 
amb una àrea total de 561,25 m2. 

S’instal�laran els següents elements de protecció contra incendis: 

• Extintors (6): Es col�locaran 6 extintors portàtils de pols química 
d’eficàcia 21A-113B. 

• Boques d’incendi: S’instal�larà una boca d’incendi de tipus 25 mm. 

4.4.4. Sector 4 

El sector 4 comprèn la oficina, amb una àrea total de 56 m2. 

S’instal�laran els següents elements de protecció contra incendis: 

• Extintors (1): Es col�locarà 1 extintor portàtil de pols química d’eficàcia 
21A-113B a la recepció, que forma part del recorregut d’evacuació de 
l’oficina. 

4.4.5. Sector 5 

El sector 5 comprèn el restaurant, amb una àrea total de 119 m2. 

S’instal�laran els següents elements de protecció contra incendis: 

• Extintors (1): Es col�locarà 1 extintor portàtil de pols química d’eficàcia 
21A-113B.
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CAPÍTOL 5: 

INSTAL�LACIÓ DE 

VENTILACIÓ 

Per al càlcul i dimensionament de l’instal�lació de ventilació s’han seguit la 
reglamentació i les disposicions del CTE DB HS  i el Real Decreto 1027/2007 de 
20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de les instal�lacions tèrmiques en 
edificis (RITE), i les seves instruccions tècniques (IT). 

5.1. Exigència de qualitat de l’aire interior 
En funció de l’ús de cada zona, es classificaran aquestes en categories de qualitat 
de l’aire interior. Seran les següents: 

• IDA 2: Oficines; Recepció; Museu. 

• IDA 3: Restaurant;  

• IDA 4: Sala de neteja; Sala de material; Sala del q.g.e.; Sala de calderes; 
Rebedor; Escales. 

Per a l’Aparcament i Taller d’Aeronaus i els Serveis es compliran les sol�licitacions 
del CTE DB HS3. 
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5.2. Cabals d’aire exterior de ventilació 
Els cabals mínims d’aire exterior de ventilació necessari per aconseguir les 
categories de qualitat d’aire interior seran els següents: 

• Aparcament i Taller d’Aeronaus: 1440 dm3/s 

• Magatzem de material:   4 dm3/s 

• Sala de neteja:    2 dm3/s 

• Rebedor:     45 dm3/s 

• Escales:     105 dm3/s 

• Recepció i Taquilles:   79 dm3/s 

• Oficines:     70 dm3/s 

• Museu:     2500 dm3/s 

• Restaurant:     635 dm3/s 

• Cuina:     50 dm3/s 

• Serveis:     15 dm3/s 

 

5.3. Zones amb ventilació natural 
L’Aparcament i Taller d’Aeronaus es ventilarà per mitjans natural a través dels 
buits de la façana (finestres, portes i comportes). 

El magatzem de material, la sala de neteja, la sala del quadre general 
d’electricitat, la sala de calderes, el rebedor i les escales també es ventilaran per 
mitjans naturals, però en aquest cas disposaran de reixes de ventilació perquè es 
produeixi ventilació natural a l’exterior a través d’aquestes. A cada local 
s’instal�larà una reixa del model GRI-250 de la marca Soler i Palau.  

5.4. Zones amb ventilació forçada 
Les zones amb ventilació forçada a les quals s’hi instal�laran elements 
exclusivament de ventilació són la cuina i els serveis.  

Cada servei disposarà d’un extractor del model SILENT-100 de la marca Soler i 
Palau. 

La cuina disposarà d’una campana d’extracció del model HP-60/HP-60bi de la 
marca Soler i Palau. 

Les oficines, recepció i taquilles, museu i restaurant es climatitzaran mitjançant 
fancoils, que a més de climatitzar també ventilaran els locals2. 

                                       
2
 Veure Capítol 6: Instal·lació de climatització 
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CAPÍTOL 6: 

INSTAL�LACIÓ DE 

CLIMATITZACIÓ 

Per al càlcul i dimensionament de l’instal�lació de climatització es complirà la 
reglamentació i les disposicions del Reglament de les instal�lacions tèrmiques en 
edificis (RITE), i les seves instruccions tècniques (IT). 

Els locals a climatitzar seran l’oficina, la sala de recepció i taquilles, el museu i el 
restaurant. 

 

6.1. Càrregues tèrmiques 

6.1.1. Refrigeració 

Les potències tèrmiques de refrigeració necessàries en cadascun dels locals són 
les següents: 

Taula 6. Potència tèrmica de refrigeració per recintes 

Local Potència Tèrmica Total 

(W) 

Oficina 3.298,7 

Recepció 5.826,6 

Restaurant 9.315,7 

Museu 26.563,5 

TOTAL 44.773,3 



 

Eero Vinyet Sànchez  

 - 30 - 

6.1.2. Calefacció 

Les potències tèrmiques de calefacció necessàries en cadascun dels locals són les 
següents: 

Taula 7. Potència tèrmica de calefacció per recintes 

Local Potència Tèrmica Total 

(W) 

Oficina 5.946,6 

Recepció 9.354,3 

Restaurant 13.837,6 

Museu 32.405,5 

TOTAL 61.544,1 

 

6.2. Bomba de calor 
S’instal�larà una bomba de calor reversible model EWCBZ 2402 "HITECSA", per 
proporcionar aigua freda i calenta als fan-coils, situada a la sala de calderes 
(Planta Baixa), amb les següents característiques bàsiques: 

 

• Potència calorífica:    65,2 KW 

• Cabal d'aigua nominal:   10,217 m³/h 

• Cabal d'aire nominal:   23000 m³/h 

• Pressió d'aire nominal:   135 Pa 

 

6.3. Instal�lació de fan-coils 
Per climatitzar els locals, s’instal�laran dos unitats no autònomes de climatització 
(fan-coils) al falç sostre del primer pis. Un servirà per climatitzar les oficines, la 
sala de recepció i taquilles, i el restaurant. L’altre servirà per climatitzar el 
museu. 

Els dos fan-coils escollits seran del model BSW 60, de la marca "HITECSA", amb 
les següents característiques bàsiques: 

• Potència frigorífica total:   27,81 KW 

• Potència calorífica:   32,41 KW 

• Cabal d’aigua:   4,784 m3/h 

• Cabal d’aire:   4678 m3/h 
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6.4. Sistemes de conducció d’aire 

6.4.1. Conductes 

S’instal�laran conductes rectangulars de conducció d’aire desde els fan-coils fins 
a les reixetes d’impulsió, i desde les reixetes de retorn i les reixetes de presa 
d’aire exterior fins als fan-coils. 

Les col�locacions, dimensions i altres característiques d’aquests conductes seran 
les indicades a l’Annex III: Instal�lació de climatització i al plànol de climatització. 

6.4.2. Reixetes 

S’instal�laran reixetes d’impulsió, reixetes de retorn i reixetes de pressa d’aire a 
l’embocadura dels conductes. 

Les col�locacions, dimensions i altres característiques d’aquests reixetes seran les 
indicades a l’Annex III: Instal�lació de climatització i al plànol de climatització. 

6.5. Sistemes de conducció d’aigua 

6.5.1. Canonades 

S’instal�laran canonades de conducció d’aigua d’impulsió i expulsió desde la 
bomba de calor fins a cadascun dels fan-coils. 

Les col�locacions, dimensions i altres característiques d’aquests canonades seran 
les indicades a l’Annex 3: Instal�lació de climatització i al plànol de climatització. 
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6.6. Representació de l’instal�lació 
A continuació es mostra una representació de l’instal�lació de climatització a 
l’edifici. S’ha ocultat la coberta per poder visualitzar els elements de 
climatització. Les finestres amb formes no rectangulars s’han representat amb 
formes rectangulars amb superfície equivalent. En aquesta representació, 
s’enumeren els locals que es climatitzaran. 

 

Imatge 6. Representació de l’hangar amb l’instal�lació de climatització. 

 

 

Enumeració dels locals: 

1. Oficines. 

2. Recepció. 

3. Restaurant. 

4. Museu. 

 

 

1 

 
2 

3 

4 
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Per poder visualitzar completament l’instal�lació, és necessari ocultar els 
tancaments, envans i forjat. A continuació es mostra aquesta representació, en 
la que s’enumeren els elements per poder-los identificar. 

 

 

Imatge 7. Representació de l’instal�lació de climatització. 

 

Enumeració dels elements: 

1. Bomba de calor reversible. 

2. Fan-coils. 

3. Conductes de retorn d’aire dels locals als fan-coils amb pressa d’aire de 
l’exterior. 

4. Conductes d’impulsió d’aire climatitzat desde els fan-coils fins als locals. 

5. Canonades d’impulsió i de retorn verticals. 

6. Canonades d’impulsió i de retorn fins al primer fan-coil. 

7. Canonades d’impulsió i de retorn fins al segon fan-coil.  

  

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

7 

 

6 

 

5 
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A continuació es mostra una imatge interior de l’instal�lació on es poden veure 
les reixetes d’impulsió (dreta) i de retorn (esquerra). En aquesta representació 
no es mostra el falç sostre, per tal de poder veure els conductes d’aire. 

 

 
Imatge 8. Representació de la vista interior des del museu. 
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CAPÍTOL 7: 

INSTAL�LACIÓ 

D’IL�LUMINACIÓ 

L’instal�lació d’il�luminació es realitzarà complint el Document Bàsic HE3, del Codi 
Tècnic de l'Edificació i la normativa UNE-EN 12464-1. 

 

7.1. Il�luminació dels locals 

7.1.1. Generalitats 

A tots els locals s’instal�larà, com a mínim, un sistema d’encesa i apagada 
manual, quan no es disposi d’un altre sistema de control. 

A les primeres línees paral�leles de lluminàries situades a menys de 3 metres de 
les finestres s’instal�laran sistemes d’aprofitament de la llum natural, que regulin 
el nivell d’il�luminació en funció de l’aportació de llum natural. 
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7.1.2. Característiques dels locals 

 

Les característiques dels locals són les següents: 

 

Taula 8. Característiques dels locals 

Local 

Característiques 
d’il�luminació 

(Segons Normatives) 

Geometria 

(m) 
Índexs de reflexió 

Em 

(lux) 
UGR Ra A L H Parets Sostre Terra 

Aparcament i Taller 
d’Aeronaus 

300 25 80 40 20 4 0,5 0,7 0,2 

Magatzem 150 22 60 6 5 4 0,5 0,7 0,2 

Sala de neteja 150 22 60 6 3,5 4 0,5 0,7 0,2 

Sala de calderes 150 25 80 2,5 2,5 1,75 0,5 0,7 0,2 

Sala del q.g.e. 150 25 80 2,5 2,5 1,75 0,5 0,7 0,2 

Rebedor 200 25 80 3 6 1,75 0,5 0,7 0,2 

Escales 150 25 40 7 3 1,75 0,5 0,7 0,2 

Oficina 500 19 90 8 7 1,75 0,5 0,7 0,2 

Recepció 300 22 80 9 7 1,75 0,5 0,7 0,2 

Museu 300 22 80 40 10 1,75 0,5 0,7 0,2 

Restaurant 200 22 80 7 17 1,75 0,5 0,7 0,2 

Cuina 500 22 80 6 2,5 1,75 0,5 0,7 0,2 

Serveis 200 25 80 2 2,5 1,75 0,5 0,7 0,2 
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7.1.3. Lluminàries seleccionades 

 

Per tal de complir els requeriments del CTE, seran necessàries les següents 
lluminàries en cada local (en tots els locals repartides uniformement): 

 

Taula 9. Lluminàries seleccionades 

Local 
Tipus de lluminàries 

(fluorescents) 
Nº de 

lluminàries 
Ra 

Aparcament i Taller 
d’Aeronaus 

Model M de la sèrie IS40 marca Indal 19 85 

Magatzem Model M de la sèrie IS40 marca Indal 2 85 

Sala de neteja Model M de la sèrie IS40 marca Indal 1 85 

Sala de calderes Model 351 de la sèrie Evento marca Indal 1 85 

Sala del q.g.e. Model 351 de la sèrie Evento marca Indal 1 85 

Rebedor Model 351 de la sèrie Evento marca Indal 2 85 

Escales Model 351 de la sèrie Evento marca Indal 6 85 

Oficina Model 491 de la sèrie Evento marca Indal 12 85 

Recepció Model 282 de la sèrie Evento marca Indal 6 85 

Museu Model 282 de la sèrie Evento marca Indal 36 85 

Restaurant Model 541 de la sèrie Evento marca Indal 9 85 

Cuina Model 491 de la sèrie Evento marca Indal 4 85 

Serveis Model 351 de la sèrie Evento marca Indal 1 85 
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7.1.4. Característiques de l’instal�lació 

 

Amb aquestes lluminàries es preveuen, per a cada local, les següents 
característiques: 

 

Taula 10. Característiques de l’instal�lació 

Local 
Potència total 

instal�lada 

 

Luminància mitja 
mantinguda al pla 

de treball 

Índex 
d’uniformitat al 
pla de treball 

 (W) (lux)  

Aparcament i Taller 
d’Aeronaus 3135 303,31 0,50 

Magatzem 330 307,06 0,75 

Sala de neteja 165 265,73 0,66 

Sala de calderes 42 153,97 0,79 

Sala del q.g.e. 42 153,97 0,79 

Rebedor 84 215,37 0,63 

Escales 252 207,88 0,54 

Oficina 696 552,71 0,65 

Recepció 408 313,79 0,53 

Museu 2448 331,22 0,56 

Restaurant 567 269,98 0,52 

Cuina 232 604,51 0,54 

Serveis 42 296,19 0,53 
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7.1.5. Eficiència energètica 

 

Els valors d’eficiència energètica de cada local han de complir amb les 
sol�licitacions del CTE DB HE3. Són els següents: 

 

Taula 11. Eficiència energètica de l’instal�lació 

Local 
Valor límit d’eficiència 
energètica segons CTE 

Valor límit d’eficiència 
energètica previst 

Aparcament i Taller 
d’Aeronaus 

5 1,52 

Magatzem 5 3,58 

Sala de neteja 5 2,96 

Sala de calderes 5 4,36 

Sala del q.g.e. 5 4,36 

Rebedor 4,5 2,17 

Escales 4,5 1,92 

Oficina 3,5 2,24 

Recepció 3,5 2,96 

Museu 6 1,85 

Restaurant 10 2,12 

Cuina 5 2,56 

Serveis 4,5 2,84 
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