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Resum

EL treball de final de Carrera ha desenvolupar tracta d’una rehabilitació ,en una primera fase, de
la coberta del pavelló esportiu del carrer Barcelona del terme municipal de Pineda de Mar. Es
tracta d’una rehabilitació integral d’una coberta a dos aigues de plaques de fibrociment ,deixant
intacte l’estructura metàl∙lica portant, i emprant unes tècniques concretes de desmuntatge per
empreses especialitzades en la manipulació de material amb risc de generar partícules d’amiant en
el ambient .Aquestes partícules son de risc especial ja que en l’actualitat s’ha comprovat que són
cancerígenes. Donat el meu interès d’aprofundir sobre el tema , he fet un petit estudi sobre
l’amiant i la legislació actual que regula aquest material alhora de fer el desmuntatge i gestionar
els residus en centres especialitzats.
La intervenció proposada parteix del principi de presa de contacte amb l’edifici i documents que
puguin facilitar la feina, aixecament de plànols, anàlisi del sistema constructiu i estructural,
patologies, efectes causants de lesions i intervenció per resoldre‐les. Es preveuen accions sobre
l’estructura, que inclouen el canvi de coberta, supressió de filtracions d’aigua, millora d’il∙luminació,
millora d’aïllament acústic i tèrmic i reforç estructural.
En una segona fase, proposo una intervenció d’adequació interior del pavelló d’esports, ja que
presenta carències funcionals, de salubritat i de seguretat adequant‐se a la Normativa tècnica
actual d’equipaments esportius de Catalunya (PIEC) i el CTE. Passant, des de l’anàlisi del Piec, les
seves exigències i limitacions, establir en quina catalogació es pot projectar el nostre edifici i la
seva adaptació. Definició dels nous espais i composició arquitectònica del mateix, tenint en
compte la supressió de barreres arquitectòniques i la seva estructura.
L’objectiu final es rehabilitar l’edifici d’esports existent per dotar‐lo de la millor funcionalitat
atenent a l’ús al qual ha estat pensat.
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Introducció
Aquest treball tracta de l’adequació funcional del Pavelló Esportiu del carrer Barcelona del terme
municipal de Pineda de Mar, responent a una simulació d’encàrrec fet per l’Ajuntament de Pineda de
Mar.
L’edifici actualment respon a un ús de practica esportiva, fonamentalment basquet i futbol sala.
L’objectiu es rehabilitar per aconseguir una adequació funcional de les seves dependencies
mantenint l’ús esportiu. Es preveuen enderrocs, accions sobre l’estructura, que inclouen murs de
contenció, ampliació de forjats existents, escales, un fossat d’ascensor, reforç de determinats pilars,
un nou accés a la planta soterrani, millores d’accessibilitat per les persones amb mobilitat reduïda, i
una nova distribució de planta soterrani, planta baixa i planta primera . L’ intervenció adequa nous
vestuaris,zona de bar i zona de serveis públics.
1.- Memòria Descriptiva
1.1.- Antecedents i objecte del projecte
L’ajuntament de Pineda de Mar demana assistència tècnica per a la redacció i anàlisi d’un
projecte bàsic de viabilitat de millora de l’ús funcional del Pavelló de Pineda de Mar. Mitjançant una
subvenció atorgada per el Consell Català d’esports exposa públicament la necessitat de fer un
projecte tècnic d’intervenció en la rehabilitació integral del Pavelló d’esports de Pineda de mar.
Aquest treball es una simulació fictícia del que podria ser aquest projecte bàsic.
L’estat actual del pavelló es troba amb mancances funcionals, d’habitabilitat i seguretat, el qual no
pot donar resposta a totes les exigències que demana actualment la Normativa d’esports.
Actualment l’ús del pavelló es d’equipament esportiu on es practica el futbol sala i el basquet.
Segons el PIEC, per les característiques de les instal·lacions i les necessitats del municipi ,es podria
projectar un nou espai esportiu classificat segons el programa bàsic de mòdul del PIEC com Pavelló
doble poliesportiu (PAV-2), el qual podria donar resposta a la oferta de més varietat d’esports com el
Handbol, futbol sala, basquetbol, voleibol i bàdminton.
Així doncs, l’objectiu del projecte es respondre a aquestes necessitats en sintonia amb el nou CTE i
les següents:
• El canvi de coberta de fibrociment davant de la impossibilitat de doblar-la.
• Supressió de filtracions d’aigua
• Millora d’il·luminació natural procurant el màxim d’estalvi energètic
• Resoldre el problema d’adequació dels sistema elèctric d’il·luminació artificial del pavelló
• Millora d’aïllament acústic i tèrmic
• Reforç estructural.
• Accessibilitat per persones de mobilitat reduïda
• Adequació de les instal·lacions a les noves normatives.
• Ampliació de la de pista per donar més servei a la practica esportiva

1.2- Fitxa bàsica
Tipus d’intervenció : Adequació d’us funcional i modificació de coberta.
Ús previst característic de l’edifici : Esportiu.
Emplaçament : C/ Barcelona núm. 33-35
Municipi: Pineda de Mar (CP: 08397)

1.3.- Dades Urbanístiques del solar.
Ordenança d’aplicació: Pla general d’ordenació urbana del municipi de Pineda de mar.
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Qualificació del sol :Solar qualificat amb clau 7A. Equipaments públics existents. Compren edificis
d’usos públics o col·lectius .Us esportiu “D”.
Classificació del sòl: sòl urbà.
Us: equipament esportiu.
Ocupació: Planta baixa edifici habitatges + coberta pista esportiva
Tipus de coberta: A dos aigües amb pendent del 20%.
Façana principal nord: c/ Barcelona 33-35.
Alçada max: Alçada existent.

1.4-Història de l’edificació:
El pavelló municipal d’esports del carrer Barcelona té una antiguitat superior a 35 anys. Es un edifici
que ha patit diferents obres de consolidació estructural causades entre altres per deformacions del
forjat de la zona del seu accés.
Les raons principals de les intervencions anteriors han estat l’aparició de Piritosi en l’estructura
principal de formigó i una afectació de les biguetes prefabricades per deformació, així com la falta
de una capa de compressió entre elles.
Tanmateix s’ha intervingut en l’estructura de fonaments projectats inicialment per tal de reforçar-la.
Els serveis comuns de la pista poliesportiva no s’han reformat des de el seu inici 1973.
1.5- Proposta:
1.5.1.-Programa funcional
La proposta que vull projectar després d’estudiar les característiques de l’espai de que disposem, les
necessitats del municipi, el nº habitants, la piràmide d’edats així com la influència de la climatologia
esta enquadrada dins el programa bàsic de mòduls del PIEC, com pavelló doble esportiu (PAV-2).
Els requeriments d’aquest mòdul i els seus aforaments s’han previst en funció de les activitats
definides al PIEC. Per a supòsits diferents el projecte ha d’adaptar-se a les noves necessitats
definides al projecte de gestió de la instal·lació.
Edifici: Consta de pl. baixa + 6 pl. Tipus.
Pavelló esportiu: Ubicat en planta baixa de l’edifici i la pista esportiva projectada en el pati interior de
la mansana.
Pl.baixa.
La zona d’us general del pavelló es desenvolupa en planta baixa, soterrani i planta primera (planta
altell). Cal dir que els jugadors accedeixen a la pista esportiva per planta soterrani ja que aquesta es
troba soterrada.
En planta baixa, en el vestíbul on es comunica amb l’espai esportiu i graderies , s’hi troben els
espais d’us dels usuaris, dos vestidors de grups i dos vestidors col·lectius, la zona d’administració i
un despatx. Una sala de calderes restringida al pas públic i un magatzem de neteja.
La distribució dels vestuaris s’ha fet pensant en accedir als espais esportius amb calçats esportius,
evitant el calçat de carrer (accés exterior peus bruts, accés pista peus nets).
La planta baixa es comunica amb planta soterrani amb dos escales independents per accedir a pista
cada equip per un trajecte independent traçat lògic cap als vestuaris.
La zona de graderies es troba equipada amb dos serveis per al públic i adaptats.
A la zona de graderies es pot accedir a l’exterior per mitjà de portes d’emergència que donen a un
pati perimetral amb sortida al c/ de la Justícia.
Pl.Soterrani
En planta soterrani es situa el magatzem de material esportiu en el perímetre de la pista a nivell
amb el paviment, un espai polivalent d’exposicions, conferència, etc., dos vestuaris, per arbitres,
tècnics i infermeria. Dos serveis de pista. (un adaptat) i un magatzem auxiliar. L’accés per
minusvàlids es pot fer amb ascensor adaptat.
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Totes les escales responen als criteris d’accessibilitat.
PL.Primera(altell)
L’accés a planta primera es per mitja d’escales adaptades des de l’espai de circulació de planta
baixa o bé amb ascensor adaptat.
En planta primera es troba ubicat el bar amb vistes en “perspectiva militar” de la pista.

1.5.2-Quadre superfícies:
Ocupació de sòl en planta baixa (solar):

2.576,72 m2.
No s’ha considerat el porxo d’entrada comú al edifici
plurifamiliar.
Inclou les vies de evacuació

Porxo comunitari al 50%

45,77 m2.
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Pavelló tipus PAV‐2 segons les fitxes tècniques d’equipaments esportius del Consell Català de
l’esport de la Generalitat de Catalunya.
1.5.2.1.- Superfícies comparatives Mòdul PAV-2 proposta .

Quadre comparatiu necessitats superficies segons PIEC
2000 m2
MODUL PAV-2
Aforament del mòdul PAV-2
Espai esportiu
75
persones
Vestidors
80
persones
Espectadors
200
persones
Superficie útil minima dels espais
esportius i complementaris
Pista esportiva
1012 m2
Grades
200
m2
Vestibul i control
d'accessos
60
m2
Zona d'administració
12
m2
neteja i magatzem
auxiliar
6
m2
Infermeria
8
m2
Instal.lacions
tècniques
40
m2
vestidors grups i
serveis
70
m2
2 vestidors col.lectius i
serveis
80
m2
2 vestidors tècnicsarbitres
16
m2
2 serveis pista
8
m2
2 magatzems material 50
m2
2 serveis per al públic 28
m2

Proposta Pavelló esports
Pineda de Mar
Aforament Pavelló
Espai esportiu
Vestidors
Espectadors

2576,72

m2

75
80
264

persones
persones
persones

1034,57
498,97

m2
m2

85,24
17,43

m2
m2

neteja i magatzem auxiliar
Infermeria

14,7
15,21

m2
m2

Instal.lacions tècniques

37,25

m2

vestidors grups i serveis
2 vestidors col.lectius i
serveis

76,06

m2

85,8

m2

2 vestidors tècnics-arbitres
2 serveis pista
2 magatzems material
2 serveis per al públic
1serveis adaptats public
1 zona polivalent
1 zona de bar

28,37
10,68
67,07
22,68
4,66
41,04
68,56

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Superficie útil Pavelló
Pista esportiva
Grades
Vestibul i control
d'accessos
Zona d'administració

1.5.2.2 .-Superfícies estat actual.
Superfície útil Planta baixa
Vestibul
Vestuaris actuals
Distribuïdor vestuaris

179.97 m2
79.00 m2
9.12 m2

Serveis homes
Serveis dones

20,43 m2
31.63 m2

Servei Bar
Instal·lacions tècniques -magatzem bar
Escales

75,64 m2
23,85 m2
3.31 m2

Total comuns

422.95 m2
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Pista
Grades

819.29m2
890.57m2

Total útil planta baixa

2132.81m2

Superfície útil Planta soterrani
Distribuïdor i sala grups esportius

119.47m2

Total útil planta soterrani

119.47m2

Superfície útil Planta altell
Interior altell
Circulacio exterior altell

65.96m2
6.57 m2

Total útil planta altell

72.53 m2

Total superfície útil pavelló

2324.81 m2

1.5.2.3.- Superfícies estat modificat.
Superfície útil Planta baixa
Oficina administració
Despatx administració
Vestíbul principal i control accessos
Instal·lacions tècniques
Serveis públics homes
Serveis públics dones
Serveis adaptats
Distribuïdor secundari
Circulació grades
grades
Vestidor de grups 1
Vestidor de grups 2
Vestidors col·lectius 1
Vestidors col·lectius 2
Circulació vestidors
Neteja- magatzem auxiliar
escales accés pista (x2)
Pista esportiva
Porxo accés

10.13 m2
7.30
m2
85.24 m2
37.25 m2
10.23 m2
13.02 m2
4.66
m2
228.31 m2
297.69 m2
201.40 m2
37.99 m2
47.81 m2
38.27 m2
37.79 m2
14.52 m2
10.00 m2
14.28 m2
1034.57 m2
13.50 m2

Total útil planta baixa

2143.96 m2

Superfície útil Planta soterrani
Vestuaris tècnic 1.- arbitre
Vestuari tècnic 2 - Infermeria
Circulació vestuaris
Servei pista adaptat

13.36
15.21
11.84
5.87

m2
m2
m2
m2
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Servei pista 2
Magatzem Neteja
Sala polivalent
Magatzem material esportiu
Escales 1
Escales 2
Total útil planta soterrani

4.81 m2
4.70
m2
61.28 m2
73.98 m2
12.44 m2
8.33 m2
211.82 m2

Superfície útil Planta altell
Zona bar
Circulació- ascensor
Total útil pl.altell
Total superfície útil interior pavelló estat modificat

68.56 m2
8.40 m2
76.96 m2
2432.74 m2

1.5.3 Criteris d’aplicació
1.5.3.1.- Criteris d’aplicació
La qualitat d’uns vestidor es mesura per les condicions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que
ofereixen i no pel luxe dels seus acabats o pels serveis complementaris de que disposa. Per tant ha
de gaudir de prou amplitud i privacitat, de llum i ventilació naturals, els paviments han de ser
antilliscants en pendent, els revestiments i el mobiliari inalterable, les instal·lacions tècniques
eficients i s’han de poder netejar i mantenir amb facilitat.
Els vestidors hauran de tenir una zona per canviar-se. Sempre que sigui possible els espais
esportius i els complementaris per a la pràctica, es distribuiran en un sol nivell, d’aquesta manera es
facilitarà l’accessibilitat, es simplifica el control i es redueix el risc de caigudes per escales. En
qualsevol cas, els vestidors s’han de situar al mateix nivell de l’espai principal. El recorregut ha de
ser curt clar i prou ample per creuar-se els grups que arribin i els que marxen de les instal·lacions.
1.5.3.2- Criteris funcionals
Establir els requeriments dels vestidors i el seu aforament en funció dels espais esportius als que
donin servei i de les activitats previstes en el projecte de gestió de la instal·lació.
Compliment de la normativa de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques. Tots els vestidors per a grups i col·lectius seran adaptats. Almenys dos vestidors
dels tècnics i/o àrbitre adaptats amb: vàter, rentamans, dutxa, banc i pupitre fixat a la paret.
Infermeria adaptada per a vestidor individual, amb vàter, dutxa, rentamans i llitera.
Entrada a la instal·lació única amb cancell, adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. Accés
adaptat als vestidors i als espais esportius, la longitud del recorregut adaptat no superarà mes de 6
vegades la del no adaptat.
Recepció única amb control de l’entrada, de l’espai esportiu principal i de l’accés als vestidors.
Separació de les circulacions d’esportistes i espectadors.
Situació dels vestidors al mateix nivell que l’espai esportiu principal.
Accés als espais esportius a través dels vestidors, pel passadís de calçat esportiu o de peus
nus.
Resoldre l’accés dels materials i de les maquines des de l’exterior a l’espai esportiu, al magatzem i a
la sala d’instal·lacions tècniques.
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Per facilitar la flexibilitat de distribució dels vestidors és recomanable la concentració dels espais
humits, la continuïtat dels paviments i dels sostres, les divisions interiors superposades i l’estructura
de pilars.
Amplada lliure mínima dels passadissos d’1,5 m, Si són via d’evacuació d'1,80 m.
Distancia lliure mínima entre dos bancs d‘1,5 m, recomanada d'1,3m.
Entre banc i armaris d'1,20 m, recomanada d’1,5 m.
Bancs entre 35 i 50 cm d’amplada a una alçada entre 40 i 50 cm.
Altura mínima dels sostre dels vestidors i passadissos de 2,8 m mínima lliure de 2,5 m.
Pas mínim de portes les portes de 0,8 x 2,1 m.
Mínim 1 vàter, 1 rentamans adaptats i 6 dutxes col·lectives per vestidor, amb un mínim de 0,8 x 0,8
m per dutxa i pas lliure de 0,8 m.
Mínim de 0,5 m de banc, dos penjadors i una taquilla pel usuari individual o un armari per grup.
Mobiliari mínim d'un vestidor de grup: 10 ml de banc, 40 penjadors, 2 armaris de 0.8 x 1, x 0,5 m. 12
tovallolers, 6 saboneres, 1 porta-rotlles, 1 mirall, 1 eixugamans i elements complementaris d’ajut a
les persones de mobilitat reduïda.
1.5.3.3- Criteris de seguretat
Compliment de la normativa vigent normes bàsiques de l’edificació, reglaments d’instal·lacions
tècniques en els edificis, reglament de baixa tensió, reglament d’espectacles, mesures de
prevenció de la legionel·losi, etc.
Terres dels vestidors, servei i dutxes en pendent del 2%, sense graons i amb recollida d’aigües
amb canaletes ibuneres sifòniques.
Les dutxes seran de paret sota els ruixadors.
Paviments als vestidors, dutxes i serveis no lliscants al peu nu i moll, certificats d’acord amb la
norma DIN 51 097 de nivell A als vestidors i B a les dutxes. Dutxes sense plat.
Bancs, armaris i altres elements sòlidament fixats al terra i a les parets per evitar bolcades
accidentals.
Portes equipades amb tiradors i manetes de fàcil accionament i molles de tancament amortit
automàtic.
Vidres laminats, resistents als cops i sense fragments tallants a les trencadisses.
Senyalització de portes i tancaments transparents amb una franja de Color de 5 cm d’amplada a
1,5 m d’alçada.
Producció d’aigua calenta sanitària amb acumulació a 60º dimensionada d’acord amb
l’aforament d’esportistes i un temps de preparació com a mínim de 3h, no menor de 1.000 I, amb
termòmetre, vàlvula de seguretat i purga, aixeta per a presa de mostres i registre d’accés per a
l’inspecció.
Temperatura de consum de l’aigua calenta de les dutxes limitada per no superar els 38° C.
Llums dels vestidors estancs i protegits dels impactes amb difusors, hermètics a les dutxes.
Comandaments d’encesa centralitzats a les zones de control i d’ús restringit al personal
autoritzat.
Elements metàl·lics connectats a terra amb una xarxa equipotencial.
Instal·lació mínima de megafonia, telefonia i seguretat.
Senyalització dels espais i dels recorreguts.

1.5.3.4-Criteris d’habitabilitat
Higiene
Paviments als vestidors, dutxes i serveis impermeables., imputrescibles i no susceptibles de
constituir-se en substrat per al creixement microbià.
Paraments verticals dels vestidors, dutxes i serveis revestiments a tota altura, amb materials
impermeables, resistents, de fàcil manteniment i reparació amb les trobades amb els paviments i les
arestes arrodonides amb radi >1 cm.
Preses d’aigua per netejar amb mànega els vestidors de 15 a 22 dm³/s i persones del seu
aforament, amb extracció pels serveis higiènics i les dutxes.
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Confort
Compliment de la norma bàsica de l’edificació d’aïllament acústic.
Separació física entre espais amb diferents temperatures.
Enllumenat dels espais complementaris amb florescència i nivells lumínics mitjans: als vestidors
150 lux i als passos 100 lux, amb una uniformitat mitjana de 0.6.
Temperatures mínima als vestidors de 20 ºC.
Velocitat a l’aire lliure mesurada a ml/s i consum de 25 l persones .
Dutxes amb aigua freda i calenta . Com a mínim totes les individuals i una per cada grup,
preferiblement totes amb aixeta barrejadora.
Respecte al medi ambient.
Compliment de la norma de reglamentaria del Codi Tècnic de l’Edificació.
Espais complementaris amb llum i ventilació natural suficient, preferiblement natural.
Làmpades fluorescents amb equips de balast electrònic.
Aixetes d’us públic temporitzades.
Fluxòmetres als urinaris i inodors.
Recomanada a la instal·lació de dispositius d’encesa i tancament automàtic.
Recollida i conducció de les aigües de coberta amb disposició de sobreeixidors i emmagatzematge
per a la seva reutilització.
Aïllament de tota la instal·lació de captadors solars per a la producció d’aigua calenta sanitària i
calefacció.
Disposició de contenidors per a recollida selectiva dels residus.

Manteniment
Acabats de coberta, impermeabilització, resistents als impactes a la llum solar. Lluernes i fusteria
exterior estanques i que evitin les condensacions.
Acabats dels tancaments resistents als impactes, inalterables a les accions climàtiques , durables i
de fàcil manteniment, amb protecció antivandàlica de les finestres i zones a l’abast.
Paviments d’alta resistència al desgast i de fàcil manteniment .
Impermeabilització dels forjats dels vestidors les dutxes i els serveis.
Paraments verticals dels vestíbuls i passos protegits com a mínim fins a 1.2 m d’alçada amb
arrambadors resistents, de fàcil manteniment i reparació.
Fusteria interior protegida de la humitat amb marcs i portes aixecades 10 cm del terra en vestidors,
dutxes i serveis.
Portes reforçades i resistents als cops, panys mestrejats, farratges resistents i inoxidables.
Mobiliari i accessoris antivandàlics.
Bancs preferiblement sense portes.
Elements metàl·lics inoxidables i resistents als àcids o adequadament protegits i accessibles per al
manteniment que permetin modificacions i ampliacions, encastades en els trams que estiguin a
l’abast de l’usuari.
Disposició de circuit de recirculació de vàlvules antiretorn i de sectorització a cada recinte d’aigües.
Lavabos sense peu.
Protecció de la instal·lació enfront de la corrosió i les incrustacions ; conductes, acumuladors,
vàlvules , bescanviadors, etc.

2.- Memòria execució

Rehabilitació coberta i adequació d’ús interior al CTE del pavelló de Pineda de Mar.

12

2.1- Anàlisi constructiu
El pavelló municipal esportiu del carrer Barcelona té una antiguitat superior a 37 anys
aproximadament. Es un edifici que ha patit diferents obres de consolidació estructural per
deformacions del forjat degut a la llum de les biguetes prefabricades i a la falta de una capa de
compressió en elles.
A més a més ha calgut una modificació del projecte original per consolidar l’estructura de fonaments
projectats inicialment.
La pell de l’edifici es va desplaçar exteriorment entre 0.80 i 1,30 m per tal de configurar un nou
canaló de recollida d’aigües de la coberta.
El pavelló esta configurat per una nau de 52.92 x 33.98 m, amb tancaments exteriors d’ obra de
fàbrica de bloc de formigó, cara vista rugosa de 40x15x20 m. Presenta taques d’humitats en varies
zones per on passa el canaló de recollida d’aigües pluvials.
Fonaments
Els fonaments es troben constituïts per sabates aïllades.
Suports
Dels fonaments s’aixequen verticalment pilars metàl·lics HEB 200, aproximadament separats entre
eixos de 5,5mts en sentit longitudinal.
Estructura
9 encavallades metàl·liques del tipus anglès formada per perfils tipus UPN i L soldades, serveixen
de suport a les corretges sobre les que repenja la coberta de planxes de fibrociment. Les corretges
són en forma de Z tipus ZF-160.3, espaiades entre elles 1.10 m aproximadament.
La llum dels pòrtics de l’encavallada es de 31 mts entre eixos.
L’estructura en els testers canvia, i trobem per una banda un pòrtic de formigó que descansa sobre
pilars del mateix material, el qual s’ha dissenyat per sustentació de les terrasses de la planta pis de
l’edifici del carrer Barcelona.
Per un altre banda trobem una pòrtic auxiliar en el tester oposat fons de la pista esportiva, a base de
pilars HEB 200 i jàsseres metàl·liques tipus IPN 240 que conformen el canvi de sentit de una petita
zona de la coberta en front de l’edifici plurifamiliar del carrer Justícia.
Una de les reformes efectuades amb anterioritat ha tingut l’objecte de desplaçar exteriorment la pell
de l’edifici entre 0.80 i 1,30 m per tal de configurar un nou canaló de recollida d’aigües de la coberta.
Fusteria exterior
Existeixen unes finestres corregudes d’alumini oscil·lobatents a la paret exterior de bloc d’una
alçada de 0.80 m, que son la única il·luminació natural del pavelló. S’observa que la il·luminació
natural per a un pavelló d’esports es deficient.
Acabats
El paviment de les graderies es de formigó acabat lliscat, presenta en general mal estat, esquerdes i
fissures produïdes per diferencia d’assentaments i i ferm poc consistent.
Existeix un cel ras de perfilaria vista de xapa d’acer de plaques de poliestirè expandit EPS, es pot
observar en general plaques trencades i molta brutícia.
Existeixen unes plaques translúcides a nivell de la coberta de fibra de vidre que ara mateix no tenen
cap funció, i queden privades al intercalar el fals sostre.
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Instal·lacions
El pavelló s’il·lumina a partir de il·luminació fluorescent i focus d’incandescència, inserits en el fals
sostre.
L’ instal·lació elèctrica revisada, no compleix normativa, estant els quadres de comandament
obsolets i amb un cert grau de perillositat. Caldria redactar un projecte elèctric específic que
contemples la renovació de tota d’instal·lació elèctrica del pavelló.

2.2.- Pla de treball de camp realitzat
Ha calgut la consulta d’arxiu dels següents projectes :
Projecte del pavelló redactat en el 1971 per l’arquitecte J.M Romaní.
Projecte de consolidació del consultori municipal i modernització dels vestuaris i sanitaris del pavelló
municipal d’esports redactat per l’enginyer industrial municipal Pere M. Batet Garcia que data de
1985.
Modificació del projecto bàsic i executiu de reforma i consolidació del pavelló poliesportiu, redactat
per l’ Arquitecte: Angel Biurrún Contreras de Octubre del 1996.
A partir d’aquets documents s’han determinat aproximadament tant les actuacions estructurals
inicials com les ampliacions posteriors.
La informació prèvia ha calgut ampliar-la amb els següents aspectes:
- Reportatge fotogràfic.
- Presa de mides in situ.
- Aixecament gràfic.
- Aixecament estructural.

2.3.- Enderrocs i actuacions estructurals

Coberta:
Es procedirà al desmuntatge de la coberta actual. Primer es trauran les plaques de fibrociment per
una empresa especialitzada inscrita en el RERA. Després es desmuntaran els canalons de recollida
d’aigües pluvials de xapa d’acer i tots els seus suports metàl·lics.
Moviment de terres:
Rases per a noves instal·lacions:
S’excavaran les rases necessàries per als nous fonaments dels murs estructurals, per l’ascensor i
les noves instal·lacions de sanejament que suposen el canvi de distribució.
Solera:
A la zona de vestuaris es procedirà a fer cates per descobrir l’estat dels fonaments i la seva cota.
Després es farà el buidat de terres fins la cota -0.60 mts , per formar un nou forjat sanitari amb el
sistema Cavity.

Estructura :
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Pràcticament l’estructura preexistent on es desenvolupa el programa funcional es manté intacte,
només s’intervé provocant una demolició parcial del forjat de sostre de planta soterrani per tal de
col·locar noves escales que comuniquin amb la planta soterrani, que es per on entrem a la pista
esportiva.
L’ intervenció consistirà en col·locar un nou forjat unidireccional amb bigues planes i en T invertida ,
segons càlcul. Un jou de jàsseres configuraran el nou forjat eix transversal de comunicació vertical
de les plantes de l’edifici.
També intervindrem en la grada provocant una demolició parcial i un moviment de terres en planta
soterrani, per tal de col·locar un ascensor .
Es tindrà que apuntalar el forjat existent, fer una excavació i construir un nou mur de contenció per
provocar el forat de l’ascensor, així mateix es contempla la construcció de nous fonaments en
aquesta zona.
L’antiga escala es cobrirà amb un forjat semi resistent de cantell 30 cms.
La sobrecarrega d’us no serà inferior 5 KN/m2.
Maçoneria:
Tal com s’indica en els plànol d’enderroc es procedirà a l’enderroc de tots
els envans i murs indicats per tal de realitzar la nova distribució del pavelló esportiu.
Forjats:
Abans de procedir a la retirada del forjat de planta baixa s’apuntalarà el forjat i els pilars.
Una vegada col·locats es procedirà a les feines de deconstrucció dels elements.
Acabats:
En primer lloc es desmuntaran tots els sanitaris i instal·lacions existents de lavabos . S’aixecaran
tots els paviments de terratzo i el fals sostres de tota la planta primera ,pl.soterrani i l’altell. Els
paviments continus de les grades també s’aixecaran i es farà un sanejat del conjunt.
Seguidament es retiraran les rajoles i es repicaran els revestits de morter dels paraments que no
s’enderroquin. Una vegada repicats es procedirà a un raspallat i a una neteja dels mateixos.
El fet d’enderrocar la solera i buidar no implica cap canvi de nivell de paviment. Es vol mantenir el
mateix
Escales
Les escales del vestíbul així , com la rampa s’enderrocaran completament.
Les escales actuals que comuniquen amb el soterrani es taparan amb reblert de terres sobrants.
La gestió dels residus de l’enderroc la podran dur a terme qualsevol de les empreses legalitzades de
gestió de residus.

2.4.- Objectius estructurals
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Un cop conegut l’estat en que es troba l’edifici i estudiat el replanteig arquitectònic de la nova escala
i ascensor així com la redistribució de les instal·lacions, la intervenció estructural es planteja com
intervencions puntuals en l’estructura existent reforçant l’estructura existent.
La conclusió de l’estudi estructural és que l’edifici accepta intervencions estructurals puntuals sense
haver de reforçar la totalitat de l’estructura doncs el seu estat es considera acceptable.
L’anàlisi i càlcul realitzat de l’estat actual conclou que en general l’estructura acceptaria els nou usos
plantejats i per tant l’estudi de les modificacions d’aquesta estructura és perfectament viable.
A partir d’aquest fet d’acceptació de les preexistències estructurals i de la proposta arquitectònica, es
proposa que les intervencions a realitzar siguin el màxim de respectuoses amb l’estructura existent.
És considera necessari per raons econòmiques, d’estalvi general i sostensibilitat poder mantenir el
màxim possible els elements estructurals.
Cal considerar, però, que això no comporti cap disminució de les prestacions necessàries per aquest
tipus d' edifici, cap disminució de seguretat i la garantia de la vida útil de l’edifici.
És raonable que, si l’edifici funciona per un estat de càrregues similar al que es planteja, les
intervencions a realitzar cal que modifiquin el menys possible aquest comportament correcte dels
elements estructurals.
En aquest sentit es respecta el comportament unidireccional dels forjats, també la baixada de
càrregues per pilars existents i evidentment es mantenen les fonamentacions existents.
Potser els canvis més importants, a nivell de comportament estructural, es realitzen amb l’
implantació del nou ascensor doncs implica moviments de terres, apuntalament de l’edifici existent i
l’ implantació de un mur de formigó amb el seu corresponent fonament.
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3.Reportatge fotogràfic

F1. Emplaçament Pavelló Esports de Pineda de Mar dins l’edifici de vivendes del c/Barcelona
33-35.
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F2. Entrada principal Pavelló esports .

F3. Vestíbul pavelló esports. L’interior ha quedat molt antiquat i les lluminàries poc
apropiades. Hi ha carència d’il·luminació.
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F4.Prespectiva de la part frontal de la pista esportiva i l’accés a grades. La xarxa de protecció
redueix la il·luminació artificial de la pista. No hi ha suficient aportació lumínica natural. Les
plaques de EPS del cel ras apareixen trencades i amb brutícia.

F5 .Prespectiva de la part posterior pista esportiva
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F6.Grades part frontal pista esportiva. Es pot apreciar les esquerdes que apareixen en les
grades per deficient estabilitat del soport. Brutícia general.

F7. Serveis públics homes accés per vestíbul principal.
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F8. Serveis públics dones per accés vestíbul principal.
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F9. Vestuaris equips 1.
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F10. Vestuaris equips i escala accés pl. soterrani

F11. Vestuaris equips 2.

F12. Vestuaris equips 3.
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F13. Pl. Soterrani- zona diàfana actualment emmagatzematge material esportiu. Paviment de
terratzo en mal estat i humitat generalitzada en els paraments verticals., amb eflorescències
creixents.
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F14. Pl. Soterrani- detall lesions per humitat capil·laritat. Es pot detectar despreniments dels
revestits dels paraments . En la zona del sostre també es pot apreciar el despreniment de
l’acabat.

F15. Pl. Soterrani- accés a pista esportiva.
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4.- Compliment del CTE i d’altres reglaments i disposicions
4.1.- Compliment codi d’accessibilitat
No tots els espais de circulació, estança o comunicació d’ús públic i d’accés restringit compleixen els
requeriments de disseny i accessibilitat vigents, per la qual cosa caldrà adaptar l’edifici perquè es
pugui considerar l’edifici objecte d’aquest projecte com a adaptat.
El projecte compleix els requeriments que estableixen les instruccions i la normativa que són
aplicables en la redacció de projectes d’ús públic en matèria de supressió de barreres
arquitectòniques: Llei 13/1982 d’integració social dels Minusvàlids, Títol IX, sec. 1a sobre Mobilitat i
Barreres Arquitectòniques (arreu de l’Estat) Llei 20/1991 de Promoció de l’accessibilitat i de
Supressió de Barreres Arquitectòniques. DOGC 04.12.91. Decret 135/1995 de desplegament de la
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació
del Codi d’accessibilitat. DOGC 28.04.95.
Accessibilitat a l’edifici.
Itineraris:
L’accés des de la via pública a l ’interior de l’edifici és accessible. Té una amplada de 5.30 m i una
alçada superior de 2,10m.
La comunicació vertical entre la planta baixa i la planta primera es realitzaran mitjançant elements
adaptats: nove escales i ascensor.
La comunicació horitzontal entre els diferents espais també és adaptada. L’ itinerari adaptat disposa
d’un espai lliure de gir on es pot inscriure un cercle de diàmetre superior a 1,50m.
En els canvis de direcció l’amplada de pas permet inscriure un cercle de 1,20m de diàmetre.
Les portes són totes d’una amplada superior a 80cm (90 com a mínim), les de vidre són de vidre
laminar de seguretat i totes permeten inscriure un cercle d’1.50m de diàmetre sense ser escombrat
per l’obertura de la porta.
L’ascensor serà practicable, amb una cabina d’ 1.20m com a mínim en el sentit de l’accés i 1.10m en
el sentit perpendicular. Les portes seran automàtiques d’una amplada superior a 80cm i davant
d’elles es podrà inscriure un cercle d’ 1.50m de diàmetre.
Elements d’edificació adaptats:
La nova escala adaptada té uns graons de 15 cm d’alçada i 32 cm d’estesa. L’amplada de pas és d’
1.20m amb passamans a tots dos costats i els replans intermedis són d’una llargada superior a
1.20m. El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, és de 12.
Les cambres higièniques de la planta baixa i planta soterrani són adaptades, disposen de portes de
90cm d’ample i es pot inscriure un cercle d’ 1.50m de diàmetre al seu interior.
REFORMA CENTRE CÍVIC CAN DEU . AJUNTAMENT DE SABADELL
Memòria descriptiva. Desembre 2008
4.2.- Compliment Codi Tècnic de l’edificació
4.2.1.- Justificació d’aplicació DB SI Seguretat en cas d’incendi
El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants del
edifici dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i procediments del
Document Bàsic DB-SI, per a totes les exigències bàsiques:
SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior.
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu exterior.
SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats per que els ocupants
puguin abandonar l’edifici.
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instal·lacions adients per a
possibilitar la detecció, el control i l’extensió del incendi.
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SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció.
SI 6 Resistència estructural al incendi, per garantir la resistència al foc de l’estructura durant el temps
necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors.
Pels edificis de nova construcció, també és d’aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics
i de protecció contra incendis en les edificis.
4.2.1.1- SI 1. Propagació interior compartimentació en sectors d’incendi
L’edifici està destinat a pública concurrència.
La superfície construïda de l’edifici a considerar a efectes del còmput de sectors d’incendi és menor a
2.500,00m2, descomptant els locals de risc especial i les escales protegides.
Resistència al foc d’elements compartits:
Els elements que delimiten sectors d’incendi o compartimentats hauran de satisfer el temps de resistència
al foc mínim EI 90. ( parets ), i una REI 90 ( forjats ).
Les portes de pas entre sectors d’incendis diferents tindran una resistència al foc mínima de EI245 C5.
Dins el pavelló es considera que hi ha dos sectors d’incendis del qual es segreguen el locals de risc
especial sala de caldera.
Els subdivisió de sectors dins el pavelló no superarà la superfície de 2.500 m².
LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL
Els elements que delimiten aquests tipus de locals de risc baix satisfaran les condicions exigides:
resistència al foc de l’estructura R-90, de parets (fàbrica de maó massís o perforat de 150mm) i sostres
(forjat bidireccional de cassetons recuperables d’espessor de nervi 150mm) EI 90, de portes EI245-C5 i no
superen els 25m de longitud en el recorregut d’evacuació.
Sala de calderes
Resistència al foc de l’estructura portant R 240
Resistència al foc de les parets i sostres que separen la sala de calderes de la resta de l’edifici EI 240. Les
portes de comunicació amb la resta de l’edifici les dues portes de vestíbul d’independència EI2 60-C5
El màxim recorregut d’evacuació fins a alguna sortida de local és de < 25 m
Per a garantir una EI-240 al foc de les parets divisòries de la sala de calderes col·locarem coma mínim una
paret de maó calat de 140 mm arrebossada per la cara interior de la sala de calderes.
ESPAIS OCULTS.
Els espais destinats al pas vertical d’instal·lacions elèctriques comptaran amb parets de resistència al foc
de EI-120 i els registres acompliran la resistència de EI260-C5.
La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d’incendis s’ha de mantenir en els punts
en els que aquests elements són travessats per elements de les instal·lacions, cables, tubs, conduccions,
conductes de ventilació, etc.
Per dur-ho a terme es pot optar per una de les següents alternatives:
a) Disposar d’un element que, cas d’incendi, obturi automàticament la secció de pas i garanteix-hi en
aquest punt una resistència al foc com a mínim igual a la del element travessat, una comporta tallafoc
automàtica EI240 a la sala de calderes.
b) Elements passants que aportin una resistència com a mínim igual a la del element travessat, conductes
de ventilació EI240 a la sala de calderes.
REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I DE MOBILIARI.
• Revestiments de zones ocupables. Inclou, tant les de permanència de persones, com les de
circulació que no siguin protegides
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De sostres i parets (1)(2) C-s2,d0
De terres (2) EFL
• Revestiments de recintes de risc especial
De sostres i parets (1)(2) B-s1,d0
De terres (2) BFL -s1
• Revestiments d’espais ocults no estancs: Conductes verticals
De sostres i parets 1)(2) B-s3,d0
(1) Inclou les canonades i conductes que passen per les zones que s’indiquen sense recobriment
resistent al foc. Quan es tracti de canonades amb aïllament tèrmic lineal, la classe de reacció al foc
serà la que s’indica però incorporant el subíndex L.
(2) Inclou aquells materials que constitueixin una capa continguda a l’interior dels sostre o paret i que
no estigui protegida per una capa que sigui EI30 com a mínim.
Segons el RD 312/2005 - annex I, la majoria dels materials que s’utilitzen en projecte es consideren
A1 > C.
REFORMA CENTRE CÍVIC CAN DEU . AJUNTAMENT DE SABADELL
Memòria descriptiva. Desembre 2008
Taula de reacció al foc dels materials de Projecte:
Element Constructiu Descripció Reacció al Foc exigida Classificació Projecte enguixat de parets C –
s2 , d0 A1 (no cal certificat) arrebossat de parets C – s2 , d0 A1 (no cal certificat) aplacat fusta
xapada (e≥9.5mm) C – s2 , d0 A1 (no cal certificat)
Revestiments (>5% de sup.) aplacat cartró guix (e≥9.5mm) C – s2 , d0 A1 (no cal certificat)
Sostres Fals sostre cartró guix C – s2 , d0 A1 (no cal certificat)
Fals sostre cartró guix perforat
C – s2 , d0 A1 (Certificat)
Paviment de gres EFL A1FL
Paviment de terratzo EFL A1FL
Paviments
4.2.1.2.- SI 2. Propagació exterior
Mitgeres, cobertes i edificis colindants:
L’edifici és situa entre mitgeres i les obres de reforma i ampliació no afecten a la façana dels edificis
colindants.
Propagació horitzontal: Qualsevol punt (obertura o de resistència al foc menor a EI-60) de façana de
diferent sector d’incendis o d’un sector en relació a les escales protegides es troba a més de 0.50m
en façanes a 180º.
Les obres no alteren les condicions exteriors de la finca.
Propagació vertical: No es dóna el cas. No hi ha connexió entre l’edifici de veïns i l’equipament
esportiu.
4.2.1.3.- SI 3. Evacuació d’ocupants.
COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ
CÀLCUL DE L'OCUPACIÓ
Nombre real de persones: veure plànol d’ocupació.
Per a calcular la ocupació s’han pres els valors de densitat d’ocupació que s’indiquen en la taula
2.1 del CTE SI 3 en funció de la superfície útil de cada zona. En aquells recintes o zones no incloses
en la taula s’han aplicat els valors corresponents als que siguin més assimilables.
A efectes de determinar l’ocupació, s’ha tingut en compte el caràcter simultani o alternatiu de les
diferents zones de l’edifici.

ELEMENTS D'EVACUACIÓ
L’evacuació de l’ocupació de l’edifici a un espai exterior segur és a través de la planta baixa.
L’amplada de les portes i els passos haurà de ser igual o superior a P/200, essent P el núm.
d’ocupants que li són assignades, amb un mínim de 0,80m.
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L’amplada dels passadissos i les rampes haurà de ser igual o superior a P/200, essent P el núm.
d’ocupants que li són assignades, amb un mínim d’1m.
La capacitat de les escales es calcula amb la següent expressió: A >P / 160 (Sent: P = Suma dels
ocupants assignats a l’escala; A = Amplada de l’escala en metres).MA CENTRE CÍVIC CAN DEU .
AJUNTAMENT DE SABADELLMemòria descriptiva. Desembre 2008
S’ha aplicat la taula 3.1 de la CTE SI 3
Hi ha 14 sortides de l’edifici des de l’espai comú:
S01
Porta principal d’accés al carrer Barcelona
S02
13 portes d’igual dimensió a l’anella exterior d’evacuació
ESPAI EXTERIOR SEGUR
Es aquell en el qual es pot donar per finalitzada l’evacuació dels ocupants de l’edifici, degut a que
compleix les següents condicions:
1.- Permet la dispersió dels ocupants que abandonin l’edifici, en condicions de seguretat.
2.- Es pot considerar que aquesta condició es compleix quan l’espai exterior té, davant de cada
sortida d’edifici que comuniqui amb ell, una superfície de al menys 0,5P m² dintre de la zona
delimitada, amb un radi 0,1P m de distancia des de la sortida d’edifici, essent P el nombre
d’ocupants que es preveu evacuïn per aquesta sortida.
Quan P no excedeixi de 50 persones no es necessari comprovar aquesta condició.
3.- Les dues zones que considerem espai exterior segur estan comunicades amb la xarxa viària i
amb altres espais oberts.
4.- Permet una amplia dissipació del calor, del fum i dels gasos produïts per l’incendi.
5.- Permet l’accés dels efectius de bombers i dels medis d’ajuda als ocupants que, en cada cas, es
considerin necessaris.
ORIGEN D’EVACUACIÓ
S’ha considerat qualsevol punt ocupable d’un edifici, excepte els recintes en els que la densitat
d’ocupació no superi la quantitat d’una persona/cada 10m2 i que la seva superfície total no superi
els 50m2, en aquest cas s’ha considerat la porta de sortida del recinte com origen d’evacuació.
Els recintes de risc especial tenen el seu origen d’evacuació en qualsevol punt ocupable.
RECORREGUT D’EVACUACIÓ
La longitud dels recorreguts pels passadissos es mesuren sobre el seu eix.
Els recorreguts d’evacuació no travessen les zones de risc especial.
No hi ha cap recorregut d’evacuació amb un desnivell en sentit ascendent.
No hi ha cap recorregut d’evacuació superior a 50 m.
Els locals de risc especial, sala de calderes tenen recorreguts d’evacuació inferiors a 25m.
Les longituds dels recorreguts d’evacuació no superen els 50m des de cap punt d’origen fins a la
sortida de planta o espai exterior segur; ni tampoc superen els 25m des de l’origen d’evacuació fins
a dos recorreguts alternatius.
DIMENSIONS DELS MEDIS D’ EVACUACIÓmòria descriptiva. Desembre 2008
CRITERI PER A L’ASSIGNACIÓ D’OCUPANTS.
Veure plànol evacuació en el projecte executiu

PORTES SITUADES EN RECORREGUTS D’EVACUACIÓ
Totes les portes de sortida de l’edifici son batents d’eix de gir vertical.
Les portes d’evacuació són d’apertura cap a l’exterior quan està previst el pas de més de 100
persones. El seu sistema de tancament té un polsador d’apertura automàtica a l’interior sense tenir
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que fer servir clau ni cap altre mecanisme, un sistema tal que, en cas de fallida del mecanisme
d’obertura o del subministreu d’ energia sigui possible la seva obertura manual.
SENYALITZACIÓ DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ
S’utilitzaran les senyals de sortida, d’ús habitual, definides en la norma UNE 23034:1988, conforme
als següents criteris:
Les sortides dels recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol “SORTIDA”
La senyal amb el rètol “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” ha d’utilitzar en totes les sortides previstes per a
ús exclusiu en cas d’emergència.
S’ha de disposar de senyals indicatives de direcció dels recorreguts d’evacuació, visibles des de tot
origen d’evacuació des de el que no es vegi directament les sortides o les seves senyals indicatives.
En les punt dels recorreguts d’ evacuació en les que existeixen camins alternatius que puguin induir
error també es disposaran les senyals abans citades.
La grandària de la senyal serà:
210 x 210 mm si la distància d’observació de la senyal no supera els 10 m.
410 x 410 mm si la distància d’observació està compresa entre els 10 y els 20 m.
594 x 594 mm si la distància d’observació està compresa entre els 20 y els 30 m.
La senyalització coincideix amb l’enllumenat d’emergència (equipada amb bateria d'una autonomia
de 60 minuts) i la distància de visibilitat en tots els casos és inferior a 10m.
4.2.1.4.- SI 4. Detecció, control i extinció del incendi
DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.
La instal·lació comptarà amb boques d’incendi.
El sistema d’alarma compta amb emissió de missatges per megafonia (ocupació > 500 persones) i
es disposarà de sistema de detecció d’incendi (superfície > 1.000m2)
Es disposaran extintors de pols seca polivalent de 5kg, ubicats segons plànol d’instal·lacions
contraincendis i sense superar 15m de distància entre ells. S’ha previst un extintor automàtic de pols
seca polivalent en la sala de control de la sala d’actes i un extintor de CO2 en la sala d’instal·lacions
on es troba el QGP.
DISSENY, EXECUCIÓ, POSTA EN FUNCIONAMENT I MANTENIMENT:
El disseny, l'execució, la posta en funcionament i el manteniment de les instal·lacions de protecció
contra incendis, així com els seus materials, components i equips, compleixen allò que estableix el
"Reglament d'instal·lacions de Protecció contra incendis", RIPCI, en les seves disposicions
complementàries i en qualsevol altra documentació específica que li sigui d'aplicació.
El promotor haurà de contractar un servei homologat de manteniment dels equips de detecció i
extinció d’incendis.
4.2.1.5.- SI 5. Intervenció dels bombers.
L’alçada d’evacuació en sentit descendent de l’edifici és inferior a 9.00m, per tant no afecta les
condicions d’aproximació i entorn ni les condicions relatives a l’accessibilitat per façana.
4.2.1.6.- SI 6. Resistència al foc de l’estructura.
CONDICIONS DE RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS
L’edifici està destinat a pública concurrència, amb zones d’ús administratiu i amb una alçada
d’evacuació descendent inferior a 15m, per tant l’estructura haurà de ser R 90.
L’estructura està formada per pilars metàl·lica i forjat de formigó armat.
Per a el càlcul de la resistència al foc hem fer servir les taules dels annexos C i F d’aquesta
normativa.
REFORMA CENTRE CÍVIC CAN DEU . AJUNTAMENT DE SABADELL
4.2.2- Justificació d’aplicació DB SU Seguretat d’utilització
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les
característiques de les rampes i de les escales, i la neteja de vidres compliran el DB SU 1.
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4.2.2.1.-SU1 Seguretat enfront al risc de caigudes.
LLISCAMENT DELS TERRES
Classes exigibles als paviments segons la seva localització
Zones interior seques, passadissos, aules, dormitoris, ,despatx, sala de reunions i magatzem Classe
1 15 < Rd = 35
Zones interiors humides, com entrada al vestíbul, porxos, banys, escales, etc..
Classe 2 35 < Rd = 45
Zones interiors on, a més d’aigua, pugui haver agents (grasses, lubricants, etc.) que redueixin la
resistència al lliscament. Cuina (industrial) Classe 3 Rd > 45
El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l’assaig del pèndol descrit en l’Annex
A de la norma UNEIX-ENV 12633:2003 emprant l’escala C en provetes sense desgast accelerat. La
mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de relliscament.
DISCONTINUÏTATS EN EL PAVIMENT
Condiciones del paviment
• No presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferencia de nivell de més de 6mm.
• Els desnivells que no superin els 50 mm es resoldran amb una pendent que no superi el 25%
• En zones interiors per a circulació de persones, el paviment no presentarà perforacions o forats per
els que es pugi introduir una esfera de 15 mm de diàmetre.
No hi ha cap esglaó aïllat, ni dos consecutius.
DESNIVELLS
Protecció dels desnivells:
Els desnivells, buits i obertures (tant horitzontals com verticals) balconades, finestres, etc. amb una
diferència de cota major que 550 mm, estaran degudament protegits.
Característiques de les barreres de protecció:
Hi ha barrera de protecció de 0,90m quan l’alçada del paviment és entre 0,55m i 6 metres respecte
el terra inferior ( escales interiors).
Hi ha barrera de protecció de 1,10m quan l’alçada del paviment és superior a 6 metres respecte el
terra inferior ( únicament a la façana).
ESCALES I RAMPES
Escales ús general
Esglaons:
Les escales fan com a mínim 16x30 cm complint el codi d’accessibilitat.
Les escales d’emergència fan com a mínim 28x18,5 cm segons el CTEemòria descriptiva.
Desembre 2008
Trams:
Cada tram tindrà 3 graons com a mínim i salvarà un altura de 3,20m com a màxim. L’amplada
mínima de l’escala és de 1,2m.
Replans:
Tindran l’amplada mínima de l’amplada de l’escala.
Passamans:
Les escales d’amplada superior a 1,20m disposen de passamans a les dues bandes de l’escala.
Rampa:
No hi ha rampes que afectin al projecte. L’accés de minusvàlids es garanteix a través de l’ascensor.
Escales fixes:
S’ha previst 1 escala fixa d’accés a coberta.
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L'amplada de les escales és de 500 mm. La distància entre esglaons és de 300 mm.
Davant de l'escala es disposa d’un espai lliure de 750 mm, com a mínim, mesurat des del front dels
graons. La distància entre la part posterior dels graons i l'objecte fix més pròxim serà de 160 mm,
com a mínim. Hi haurà un espai lliure de 400 mm a banda i banda de l'eix de l'escala. (figura 4.5).
Quan el pas des del tram final d'una escala fins a la superfície a la qual dóna accés suposi un risc de
caiguda per falta de suports, la barana o el lateral de l'escala es perllongarà almenys 1000 mm per
sobre de l'últim esglaó. (figura 4.5)
Les escales que tinguin una alçada major que 4 m disposaran d'una protecció circumdant a partir
d'aquesta alçada.
NETEJA DELS VIDRES EXTERIORS
La neteja de vidres exteriors de l’edifici es farà per fora els situats en planta baixa i per l’interior a la
resta.

4.2.2.2- SU 2. Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxada
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o practicables
de l’edifici complint el DB SU 2.
Impacte
Impacte amb elements fixos
L'alçada lliure mínima de pas de l’edifici és > 2.20 m.
En els llindars de les portes l'alçada lliure és 2.03 m > 2.00 m.
No hi ha cap element fix, que sobresurti de les façanes i que estigui situat en zones de circulació, a
una alçada inferior a 2.20 m.
En zones de circulació, les parets no tindran elements sortints que volin més de 15 cm en la zona
d'alçada compresa entre 1.00 m i 2.20 m amidada a partir del sòl.
No hi ha elements volats.
Impacte amb elements practicables
Les portes de pas dels recintes s’obren normalment cap a l’interior dels recintes excepte:
La sala d’instal·lacions-magatzem que es situa a una zona del passadís amb una amplada de >
2.50m.
Sala de calderes a la que s’accedeix des del passadís a través d’un vestíbul d’independència. La
porta s’ha d’obrir cap al passadís ( DB-SI ). Considerem, però, que al tractar-se d’una zona
d’ocupació nul·la es pot admetre.
Lavabo de minusvàlids amb accés des del passadís s’ha d’obrir cap a l’exterior segons aquesta
normativa. Considerem, però, que al tractar-se d’una zona d’ocupació nul·la es pot admetre.
REFORMA CENTRE CÍVIC CAN DEU . AJUNTAMENT DEemòria descriptiva. Desembre 2008
Impacte amb elements fràgils
Totes les finestres de l’edifici tenen un trencament de forma segura mitjançant vidre laminar a les
dues bandes formant
cambra . En cas de trencament els trossos de vidre queden adherits a la làmina de butiral romanent
el conjunt dintre
del marc, proporcionant seguretat a les persones i impedint l'entrada al seu través. El fabricant del
vidre haurà de
garantir aquestes propietats.
Impacte amb elements insuficientment perceptibles.
Les portes de vidre disposen bastiment i manetes que las fan fàcilment identificables.

4.2.2.3.- SU 3 Seguretat enfront de quedar tancat.
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte complint
el DB SU 3.
Empresonament
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1. Als lavabos-vestidors i al lavabo de minusvàlids, les portes tindran un dispositiu per al seu
bloqueig des de l'interior i per a que les persones no puguin quedar accidentalment atrapades dintre
del mateix, existirà un sistema de desbloqueig de les portes des de l'exterior del recinte, aquests
recintes tindran il·luminació controlada des del seu
interior. La força d'obertura de les portes de sortida serà de 150 N, com a màxim.
2. Les dimensions i la disposició dels petits recintes i espais seran adequades per a garantir als
possibles usuaris en cadires de rodes la utilització dels mecanismes d'obertura i tancament de les
portes i el gir en el seu interior, lliure de l'espai escombrat per les portes. La força d'obertura de les
portes de sortida serà de 25 N, com a màxim.
4.2.2.4.- SU 4 Seguretat enfront del risc causat per il·luminació
inadequada
1. Enllumenat normal en zones de circulació
A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per il·luminació
inadequada complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d’emergència
d’acord amb DB SU 4, els nivells mínims d’il·luminació seran:
Zona Iluminancia mínima [lux]
Exterior Exclusiva per a persones
Escales 10
Resta de zones 5
Per a vehicles o mixtes 10
Interior Exclusiva per a persones Escales 75
Resta de zones 50
Per a vehicles o mixtes 50
factor d’uniformitat mitjà fu = 40%
2. Enllumenat d'emergència
2.1 Dotació
Memòria descriptiva. Desembre 2008
Els edificis disposaran d'un enllumenat d'emergència que, en cas de fallada de l'enllumenat normal,
subministri la il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin
abandonar l'edifici, eviti les situacions de pànic i permeti la visió dels senyals indicatius de les
sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents.
Comptaran amb enllumenat d'emergència les zones i els elements següents:
Tot recinte amb una ocupació major que 100 persones;
Tot recorregut d'evacuació, de conformitat amb el que es defineix a l'Annex A de DB SI.
Vestíbul, passadissos, totes les aules, Espai familiar i menjador.
Els locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis i els de
risc especial indicats en DB-SI 1. Sala de caldera, cuina i vestíbul.
Els lavabos generals de planta en edificis d'ús públic. Els lavabos-vestidors i el lavabo de
minusvàlids.
Els llocs en els quals se situen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació d'enllumenat
de les zones abans citades. Vestíbul
Els senyals de seguretat.
2.2 Posició i característiques de les lluminàries
Amb la finalitat de proporcionar una il·luminació adequada les lluminàries compliran les següents
condicions:
Se situaran almenys a 2 m per sobre del nivell del sòl.
Es disposarà una en cada porta de sortida i en posicions en les quals sigui necessari destacar un
perill potencial o l'emplaçament d'un equip de seguretat.
Com a mínim es disposaran en els següents punts:
En les portes existents en els recorreguts d'evacuació.
En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos.
2.3 Característiques de la instal·lació
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La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d'energia i ha d'entrar automàticament en
funcionament al produir-se una fallada d'alimentació en la instal·lació d'enllumenat normal en les
zones cobertes per l'enllumenat d'emergència. Es considera com fallada d'alimentació el descens de
la tensió d'alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.
L'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'arribar a almenys al 50% del nivell
d'il·luminació requerit al cap dels 5 seg. i el 100% als 60 seg.
La instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen a continuació durant una hora, com a
mínim, a partir de l'instant que tingui lloc la fallada:
En les vies d'evacuació l'amplària de la qual excedeixi de 2 m, la il·luminació horitzontal en el sòl
serà, com a mínim, 1 lux al llarg de l'eix central i 0,5 lux en la banda central que comprèn almenys la
meitat de l'amplària de la via.
En els punts en els quals estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció
contra incendis d'utilització manual i els quadres de distribució de l'enllumenat, la il·luminació
horitzontal serà de 5 Iux, com a mínim.
Al llarg de la línia central d'una via d'evacuació, la relació entre la il·luminació màxima i la mínima no
ha de ser major que 40:1 Els nivells d'il·luminació establerts han d'obtenir-se considerant nul el factor
de reflexió sobre parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del
rendiment lluminós a causa de la brutícia de les lluminàries i a l'envelliment dels llums.
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Amb la finalitat d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de l'índex de
rendiment cromàtic Ra dels llums serà 40.
2.4 Il·luminació dels senyals de seguretat
La il·luminació dels senyals d'evacuació indicatives de les sortides i dels senyals indicatius dels
mitjans manuals de protecció contra incendis i dels de primers auxilis, han de complir els següents
requisits:
La luminancia de qualsevol àrea de color de seguretat del senyal ha de ser almenys de 2 cd/m2 en
totes les direccions de visió importants.
La relació de la luminancia màxima a la mínima dintre del color blanc o de seguretat no ha de ser
major de 10:1, havent-se d’evitar variacions importants entre punts adjacents.
La relació entre la luminancia Lblanca, i la luminancia Lcolor >10, no serà menor que 5:1 ni major
que 15:1.
Els senyals de seguretat han d'estar il·luminats almenys al 50% de la il·luminació requerida, al cap
de 5 s, i al 100% al cap de 60 s.
4.2.2.5.- SU 5 Seguretat per alta ocupació.
Aquesta exigència bàsica només és aplicable per edificis previstos per a més de 3000 espectadors
drets.
4.2.2.6.- SU 6 Seguretat enfront del risc d’ofegament.
Aquesta exigència bàsica només és aplicable per a piscines d’ús col·lectiu, i en queden excloses les
piscines d’habitatges unifamiliars.
4.2.2.7.- SU 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment.
Aquesta exigència bàsica no és aplicable.
SU 8 Seguretat front al risc causat per l’acció del llamp
No es preveu instal.lació de parallamps ja que es tracta d’una reforma i ampliació que no implica la
col.locació d’aquest.
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4.2.3.- Justificació d’aplicació DB HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient).
HS 1 Protecció de la humitat:
Es limitarà el risc previsibles de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i als
seus tancaments complint el DB HS 1.
HS 2 Recollida i evacuació de residus:
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Al no ser un edifici d’habitatges no és necessari d'espais comunitaris per a contenidors, d'acord amb
el DB HS 2 i també l’article 7 del Decret d’ecoeficiència 21/2006 i la normativa municipal.
HS 3 Qualitat de l’aire interior:
L'edifici disposarà dels mitjans de ventilació que compleixin els paràmetres condicions de disseny
d'acord amb el DB HS 3.
HS 4 Subministra d’aigua:
L'edifici disposarà dels medis adequats pel subministra d’aigua i equipament higiènic d'acord amb el
DB HS 4.
HS 5 Evacuació d'aigües:
Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, compliran les condicions de dissenys,
dimensionats, execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres del article 3 del
Decret d’ecoeficiència 21/2006.
HR Protecció enfront del soroll.
Fins que no s’aprovi el DB HR Protecció enfront del soroll, per protegir els ocupants dels edificis de
les molèsties que ocasiones els sorolls, i aconseguir un nivell acústic acceptable, es complirà amb
les condicions mínimes exigides a la
norma Bàsica d’Edificació NBE-CA-88 sobre condicions acústiques al edificis. D’aplicació als edificis
de nova planta destinats a usos residencial privat o públic, sanitari i docent. A la memòria
constructiva consten els càlculs justificatius del compliment de la normativa.
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4.2.4.- Justicació d’aplicació DB HE Estalvi d’energia.
4.2.4.1.- HE1 Limitació de la demanda energètica:
Justificació del càlcul de la demanda i la certiticació energètica
El càlcul de la demanda i de la certificació energètica respon als requeriments així establerts en el
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Código Técnico de la Edificación i el
Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a la certificació
energètica d’edificis de nova construcció, respectivament.
Més concretament, dins del Código Técnico de la Edificiación, el document DB-HE1 sobre limitació
de demanda energètica indica els paràmetres a complir per part de l’envolvent tèrmica de l’edifici de
manera que garanteixi que la demanda energètica d’aquest s’ajusta a la normal per a les seves
condicions funcionals i climatològiques de l’emplaçament.
Segons l’article 1.1 de l’esmentat document, s’estableixen les condicions d’aplicació d’aquest
requeriment, que són
els següents:
“Esta Sección es de aplicación en:
a) edificios de nueva construcción;
b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superfície útil superior
a 1000 m2 donde
se renueve más del 25% del total de sus cerramientos.”
Com el cas de l’edifici objecte és una reforma o rehabilitació, caldrà calcular l’aplicabilitat de la
norma, calculant el percentatge de superfície que es renovaran.
Per tant, la justificació del document DB-HE1 no serà necessària.
4.2.4.2.-HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques:
Es regularà el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips, d’acord amb el vigent
Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE). Només en la zona d’intervenció d’aquesta
primera fase. En una segona fase s’intentarà regularitzar i complir la resta de l’instal.lació.

4.2.4.3.-HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació:
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S’aplicarà el DB HE 3 a les instal·lacions de il·luminació interior de l’edifici projectat.
La luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) com l’índex d’enlluernament unificat (UGR) i l’índex
de rendiment del color (Ra) s’adequarà al es necessitats d’il·luminació dels usuaris de cada zona.
L’eficiència energètica es garantirà limitant el valor de VEEI a 7,5 w/m2 x 100 lux a les zones
comuns: vestíbul i escala;
i 5 w/m2 x 100 lux ala aparcaments.
Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un control d’encesa i apagat per sistema de detecció de
presència o sistema de temporització. En cap cas es realitzarà exclusivament des del quadre
elèctric.
4.2.4.4.- HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària:
Segons el DB HE Estalvi d’energia la zona climàtica corresponent al municipi és III , pel fet d’estar
establerta a la taula 3.3 d’aquest document bàsic.
Es preveu la instal·lació tècnica solar per a cobrir almenys el 60 % de la producció d’aigua calenta
sanitària.

4.2.4.5- HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica:
Aquest edifici està exclòs de la obligació d’incorporar sistemes de captació i transformació d’energia
solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics.
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4.3.- Fitxes moduls PIEC

4.3.1.- Fitxa PAV-1
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4.3.2.- Fitxa PAV-2
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4.3.3.- Fitxa PAV-3
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5.-Conclusions
Bé, vull deixar constància que ha estat un treball de veritat feixuc , i fet personalment de la
meva mà i el temps dedicat que he tingut després de acomiadar-me de la feina, que espero
em doni ara un tomb a la vida . El que puc resumir després d’estar apunt d’acabar el projecte
he après un món nou sobre la projecció de instal·lacions esportives i les normatives
concretes que les regeixen. M’han ajudat a conèixer un mica més a fons nous materials i
noves tecnologies com es el cas dels Solatube , i sobretot ha dominar una mica més el CTE i
l’accessibilitat per a minusvàlids, que crec a vegades un ha de canviar el seu jo interior i
projectar la realitat en una cadira de rodes . Les tècniques emprades per representar
informàticament les presentacions en 3d amb una manera d’aprendre autodidacta han obert
un nou camí, “si no dura gaire la crisi” ,es clar.
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