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1 Prácticum en empresa BOED Arquitectura
RESUMEN
El presente proyecto trata sobre el trabajo realizado durante los últimos cinco meses en un
despacho de arquitectura e interiorismo especializado en la temática de accesibilidad, BOED
Arquitectura.
Durante los meses trabajados he realizado diferentes tareas de levantamiento de planos a
2D, generar diversas propuestas de reformas de interiores, contactar con técnicos del oficio,
realizar mediciones y presupuestos, entre demás tareas que me han ido encomendando.
El contenido del trabajo se centra básicamente en dos proyectos, los cuales basados en la
accesibilidad.
1. Realización de veintidós auditorías de accesibilidad de diversos centros deportivos de
la ciudad de Barcelona.
2. Redacción de proyecto básico y ejecutivo de una reforma integral del interior de una
vivienda entre medianeras en el municipio de Vilassar de Mar.
Como trabajo complementario a los dos proyectos explicados anteriormente se ha hecho un
tercero basado en:
3. Reforma sobre planos de una casa adosada de alto standing ubicada en la antigua
fábrica de Ca l'Estruch en Sant Andreu de Barcelona.
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GLOSARIO
Glosario de términos de accesibilidad
1. Accesible: Se cumplen los principales parámetros básicos de accesibilidad que
determina el CTE. Se rige a nivel estatal
2. Accesible con ayuda: No se permite un acceso y uso de manera autónomo, sino que
se requiere de la asistencia de terceras personas.
3. Adaptado: Se cumplen los principales parámetros básicos de accesibilidad que
determina el Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Se rige a nivel autonómico.
4. En obras/ En proyecto: En obras / En proyecto.
5. Inaccesible: Edificio o espacio que resulta inaccesible dada la magnitud de las
barreras arquitectónicas presentes.
6. Parcialmente accesible: Edificio que permite un acceso, el uso principal y dispone de
servicios higiénicos adaptados (uso público), pero no se puede considerar accesible
en su totalidad.
7. Practicable: Se cumplen los principales parámetros del edificio practicable
establecidos en el Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Solo faltan correcciones
menores.
8. PMR: Personas con Movilidad Reducida.
9. SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Empresa
Se trata de un pequeño despacho de arquitectura
e interiorismo fundado por dos hermanas: Marta
y Mariona Bordas Eddy. Su especialización fusiona
dos áreas fundamentales, permanentemente
interrelacionadas: la Accesibilidad y el Diseño.
El objetivo al fundar la empresa era principalmente poder transformar la visión actual de la
accesibilidad, dejando de ser entendida como algo excepcional para algunos, y convertirla
en algo del que todos nos beneficiemos. Para ello se crearían espacios funcionales, seguros,
cómodos y agradables, en los que nuestro grado de percepción de calidad de vida aumenta.
No solo está enfocado para personas con movilidad reducida, sino que también para todas
las personas mayores que acaban necesitando medios más adaptados para el día a día, ya
que actualmente la media de edad ha subido notablemente.
Mi interés por trabajar en el despacho de BOED Arquitectura principalmente fue para llegar
a adquirir conocimientos de accesibilidad, ya que considero que es una materia poco dada
en el grado y muy necesitada en el día a día.
1.2. Organización de la empresa
Marta Bordas Eddy: Nació en 1981 en la ciudad de
Barcelona, de padre catalán y madre norteamericana. Es
usuaria de silla de ruedas desde 1998 después de sufrir un
accidente de tráfico, motivo que la llevó a estudiar
arquitectura y especializarse en accesibilidad universal.
Arquitecta desde 2007 y doctoranda por la UPC (España) y la
TUT (Finlandia), combina su actividad con trabajos de
investigación y actividades docentes.
Experiencia profesional:
 Redacción de auditorías para Diputació de Barcelona, Fundación Seeliger y Conde,
ACEFAT, entre otras. (2006 - Actualidad)
 Profesora en UPC Vallés (2007)
 Investigadora en la Universidad de Londres (2011)
 Profesora auxiliar de la UB (2012)
 BOED Arquitectura (2014 - Actualidad)
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Mariona Bordas Eddy: Nacida en 1979 y graduada en junio
del 2002 en Graduado Superior en Diseño de Interiores en
“Eina. Escola de Disseny i Art,” de Barcelona; centro
vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). En
activo en el mundo laboral desde 2001, tiene experiencia en
una amplia variedad de proyectos: reformas residenciales,
comercios, bibliotecas, oficinas, etc.
Experiencia profesional:
 Diseñadora e interiorista en Mac les mac (2002 - 2004)
 Diseñadora e interiorista autónoma (2004 - 2005)
 Diseñadora e interiorista en MTC Office Solutions (2006 - 2012)
 BOED Arquitectura (2014 - Actualidad)

1.3. Proyectos
El objetivo del trabajo es la realización de diversos proyectos con características diferentes
entre ellos pero con elemento en común: la accesibilidad. Definida como un conjunto de
características de las condiciones de las que debe disponer un entorno, en este caso, espacio
arquitectónico, para ser utilizable en condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas
las personas y, en particular, por aquellas que tienen alguna discapacidad.
Durante los meses de trabajo se han realizado tres proyectos:
- Auditorías de accesibilidad de instalaciones deportivas no adaptadas del municipio de
Barcelona, encargado por el Institut Barcelona Esports (IBE). Redactando, por cada
una de las 22 instalaciones los puntos de acceso, comunicaciones y espacios
interiores, para llegar a una propuesta de mejora en accesibilidad de estos centros.
 Redacción del proyecto ejecutivo de la reforma integral del interior de una vivienda
en el municipio de Vilassar de Mar de Barcelona. El objetivo principal de la reforma
es que sea totalmente accesible, ya que el cliente es usuario de silla de ruedas. El
inconveniente y punto más difícil de la reforma es que se trata de una vivienda
protegida por patrimonio, implicando que no se pueda tocar ni fachada ni cubierta.
 Reforma del interior de una vivienda de un edificio plurifamiliar ubicado en la antigua
fábrica de Ca l'Estruch. Una histórica masía en el casco antiguo de Sant Andreu de
Barcelona que se transformará para la construcción de viviendas de alto standing.
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2. NUCLEO DE LA MEMORIA
2.1. Auditorías de accesibilidad de las instalaciones deportivas municipales no adaptadas
de Barcelona
Durante los meses de trabajo el proyecto principal ha sido la
redacción de estas. Las auditorías de accesibilidad de instalaciones
deportivas no adaptadas del municipio de Barcelona ha sido un
proyecto encargado por el Institut Barcelona Esports (IBE). En los
diferentes documentos de accesibilidad se pretende dar una visión
general del estado actual de accesibilidad de los diferentes centros
y realizar una propuesta de actuación para que sean adaptados
para todos los usuarios. Dichas auditorías engloban tanto la
accesibilidad interior del edificio como su entorno inmediato. Por
lo tanto, los objetivos principales de estos planes son:
o Realizar un diagnóstico del estado actual de los edificios a estudiar para detectar los
posibles déficits en materia de accesibilidad.
o Proponer las intervenciones más adecuadas para solucionar las posibles carencias y/o
deficiencias identificadas, indicando las diversas soluciones, valorando su idoneidad y
viabilidad.
o Definir un plan de etapas en las actuaciones según el grado de prioridad establecido
en función de: utilidad, viabilidad constructiva y viabilidad económica.
Para cada una de las instalaciones se redactará una ficha donde quede redactado todo lo
comentado, mostrando sus características y dando una calificación general en función de su
nivel de accesibilidad. Basándonos en el Codi d'accessibilitat de Catalunya y en el Codi Tècnic
de l'Edificacó (CTE) con especial interés en el capítulo DB-SUA. Seguretat d'Utilització i
Accessibilitat, apartado 9. Accessibilitat.
2.1.1. Elaboración de las auditorías
i.
Visitas a los centros
Para poder llevar a cabo la redacción de las diferentes fichas se tuvieron que hacer
las correspondientes visitas a cada uno de los centros. En la gran mayoría con una
visita bastó para tomar mediciones, fotografías y apuntes para su posterior
redacción, mientras que otros centros (los más grandes) se tuvieron que hacer dos
visitas ya que con un día no era suficiente. En estas visitas llevábamos los planos
facilitados anteriormente por el centro, los cuales quedan reflejados en la siguiente
tabla:

Prácticum en empresa BOED Arquitectura

ID
NOMBRE
1 Centre Esportiu Municipal Estació del Nord
2 Instal·lacions Esportives Escola Industrial
3 Piscina Sant Jordi
Complex Esportiu Mpal. Pau Negre-Parc del
4
Migdia
5 Piscina Municipal de Montjuïc
6 Pistes Municipals d'Aeromodelisme de Montjuïc
7 Pistes Municipals de Tennis de Montjuïc
8 Camp Municipal de Rugbi La Foixarda
9 Centre Municipal d'Escalada La Foixarda
Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de
10
Rozas
11 Camp Municipal de Softbol
12 Fossars Municipals de Tir amb Arc
13 Estadi Municipal d'Atletisme Joan Serrahima
14 Centre Esportiu Municipal Carmel
15 Centre Esportiu MunicipalOlímpicsVall d'Hebron
16 Velòdrom Municipal d'Horta
17 Centre Esportiu Municipal Guinardó
18 Piscina exterior Guinardó
19 Centre Esportiu Municipal La Sagrera
20 Centre Esportiu Municipal Can Felipa
21 Base Nàutica Municipal de la Mar Vella
22 Centre Municipal de Vela
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CATEGORÍA
A. Planos digitales
A. Planos digitales
B. Planos en papel
A. Planos digitales
B. Planos en papel
B. Planos en papel
B. Planos en papel
A. Planos digitales
B. Planos en papel
B. Planos en papel
B. Planos en papel
B. Planos en papel
A. Planos digitales
B. Planos en papel
A. Planos digitales
A. Planos digitales
B. Planos en papel
B. Planos en papel
A. Planos digitales
B. Planos en papel
B. Planos en papel
B. Planos en papel

En mi caso, al empezar a trabajar con ellas en septiembre no pude realizar todas las
visitas a los centros correspondientes, quedando por realizar:
ID
2
3
5
7
10
11
12
14
15
16
20

NOMBRE
Instal·lacions Esportives Escola Industrial
Piscina Sant Jordi
Piscina Municipal de Montjuïc
Pistes Municipals de Tennis de Montjuïc
Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de
Rozas
Camp Municipal de Softbol
Fossars Municipals de Tir amb Arc
Centre Esportiu Municipal Carmel
Centre Esportiu Municipal Olímpics Vall d'Hebron
Velòdrom Municipal d'Horta
Centre Esportiu Municipal Can Felipa

CATEGORÍA
A. Planos digitales
B. Planos en papel
B. Planos en papel
B. Planos en papel
B. Planos en papel
B. Planos en papel
B. Planos en papel
B. Planos en papel
A. Planos digitales
A. Planos digitales
B. Planos en papel
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ii.

Realización de auditorías
Para poder llevar a cabo la redacción de las diferentes auditorías encargadas se siguió
un mismo orden para todas:
1. Comentar carencias y déficits de los diferentes centros
2. Obtener las propuestas de intervención
3. Repartir la faena entre los miembros del despacho
a. Redacción
b. Elaboración de propuesta
c. Mediciones y presupuesto

iii.

Intervención personal
Mi intervención principal ha sido la creación de una base de precios para poder
aplicarla en los presupuestos de las fichas. Para crear esta base de precios me he
basado en la base de precios Cype y iTec, llegando a utilizar para algunos proyectos
(la rampa del CEM Can Felipa) el programa interno del iTec, TCQ. A pesar de que me
he encargado de los presupuestos de todas las auditorías, he participado también en
la redacción de alguna de las fichas y en realizar las diferentes propuestas de mejora
de los centros para mejorar su accesibilidad, tanto interna como externa.
Para dejar constancia de mi trabajo realizado durante todos estos meses se adjunta
un gráfico más visual expresado en % de mi intervención según cada centro.
TRABAJO REALIZADO

Todo
32%

Mediciones y
presupuestos
54%
Redacción,
mediciones y
presupuestos
14%

Para acabar de entender mejor el gráfico, adjunto una tabla en la que se puede
observar mi participación en todos y cada uno de los centros.
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ID
1
2
3
4
5

NOMBRE
Centre Esportiu Municipal Estació del
Nord
Instal·lacions Esportives Escola
Industrial
Piscina Sant Jordi
Complex Esportiu Mpal. Pau NegreParc del Migdia
Piscina Municipal de Montjuïc

Pistes Municipals d'Aeromodelisme de
Montjuïc
Pistes Municipals de Tennis de
7
Montjuïc
8 Camp Municipal de Rugbi La Foixarda
Centre Municipal d'Escalada La
9
Foixarda
Camp Municipal de Beisbol Carlos
10
Pérez de Rozas
6

11 Camp Municipal de Softbol
12 Fossars Municipals de Tir amb Arc
13

Estadi Municipal d'Atletisme Joan
Serrahima

14 Centre Esportiu Municipal Carmel
15
16
17
18
19

Centre Esportiu Municipal Olímpics Vall
d'Hebron
Velòdrom Municipal d'Horta
Centre Esportiu Municipal Guinardó
Piscina exterior Guinardó
Centre Esportiu Municipal La Sagrera

20 Centre Esportiu Municipal Can Felipa
21 Base Nàutica Municipal de la Mar Vella
22 Centre Municipal de Vela

INTERVENCIÓN
Mediciones y presupuesto
Redacción, mediciones y presupuesto
Mediciones y presupuesto
Mediciones y presupuesto
Redacción, propuesta intervención,
mediciones y presupuesto
Mediciones y presupuesto
Redacción, propuesta intervención,
mediciones y presupuesto
Mediciones y presupuesto
Mediciones y presupuesto
Redacción, propuesta intervención,
mediciones y presupuesto
Redacción, propuesta intervención,
mediciones y presupuesto
Redacción, propuesta intervención,
mediciones y presupuesto
Mediciones y presupuesto
Redacción, propuesta intervención,
mediciones y presupuesto
Redacción, mediciones y presupuesto
Redacción, mediciones y presupuesto
Mediciones y presupuesto
Mediciones y presupuesto
Mediciones y presupuesto
Redacción, propuesta intervención,
mediciones y presupuesto
Mediciones y presupuesto
Mediciones y presupuesto
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2.1.2. Análisis del estado actual y propuestas de intervención
La manera de analizar las auditorías es observando individualmente los diferentes puntos de
estas: Acceso, atención al público, comunicación horizontal, comunicación vertical, servicios
higiénicos y vestidores, salas y pistas polivalentes y señalización.
Para realizar las conclusiones extraídas del análisis del proyecto, lo he resumido mediante
unos gráficos que muestran los porcentajes según están actualmente los centros. Estos
gráficos quedarán reflejados según los colores que marcan las normativas a las que se rigen
siendo estos los siguientes:
DIAGNÓSTICO
Accesible - Adaptado
Practicable (autonómico)
Parcialmente accesible
Accesible con ayuda
Inaccesible
En obras
Comentar que a nivel general, la gran mayoría de los centros se encuentran en un estado
parcialmente accesible, mientras que el objetivo de las auditorías es conseguir que todos,
dentro de lo posible después de las intervenciones propuestas, lleguen a ser accesibles.
Como dato informativo, se ha de tener en cuenta la intención de parte de algunos de los
centros de la colocación de diversos elementos o accesorios con el fin de obtener un centro
accesible o adaptado, pero sin tener en cuenta la normativa vigente, haciendo que estos no
acaben de ser accesibles por su incorrecta colocación. Por ejemplo, la disposición de barras
abatibles o fijas en sanitarios pero con una distancia superior a la que marca la normativa
(<70 cm), también la colocación de rampas para salvar escaleras pero sin la instalación de los
pasamanos o barandillas necesarias para realizar correctamente su recorrido, o el mal
funcionamiento de las sillas hidráulicas instaladas en los vasos de piscinas de los diversos
centros. Por lo tanto, muchas de las propuestas realizadas en las auditorías han sido la
corrección de alturas y distancias de dichos accesorios adaptados.
La manera de explicar todos los estados más comunes es mediante los puntos a seguir de las
auditorías:
1. Acceso
 Plazas de aparcamiento reservadas (PMR)
Prácticamente la totalidad de los centros analizados disponen de plaza reservada, ya
sea en la calzada más cercana (como CEM Can Felipa) o un aparcamiento propio
(como el Velòdrom d'Horta). Se detectan otros establecimientos que sí que disponen
de plaza. Por otro lado se detectan otros centros donde no hay plazas reservadas
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para PMR ya que disponen de un sitio de amplias dimensiones para poder aparcar
(como el campo de Béisbol).
Recordar que toda plaza reservada para PMR tiene que estar debidamente
señalizada mediante señal vertical y horizontal con el correspondiente símbolo de
accesibilidad (SIA). En el caso del CEM Olímpics Vall d’Hebron nos encontramos con la
instalación de un interfono que comunica directamente con recepción para que la
persona con movilidad reducida se pueda poner en contacto directo con el centro
para que le puedan abrir la puerta y le ayuden en el recorrido exterior para poder
llegar al interior del centro.

Plaza Velódromo

CEM Olímpics

 Acceso principal
o Itinerario: En la mayoría de las instalaciones se accede a pie, sin resaltos,
como puede ser el caso de la piscina municipal de Montjuïc. En otras
ocasiones, el acceso se realiza a través de rampas, donde la solución suele ser
correcta pero con detalles a mejorar, ya que en algunas hay pendiente
excesiva o no tiene barandillas o pasamanos en ambos lados (por ejemplo el
Centro Municipal de Vela).

Piscina Montjuïc

Centro de Vela

Recordar que no siempre es posible garantizar un acceso totalmente accesible
ya que según la zona donde esté ubicado puede presentar fuertes pendientes.
Esto es lo que sucede en el CEM Carmel, donde las pendientes de las calles
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que lo rodean superan el máximo admitido por las normativas, por lo tanto
resulta inevitable que el tramo de acera que conduce a la puerta de acceso al
centro presente pendientes elevadas.
Comentar también, que la rampa del acceso ha de contener un rellano
delante de las puertas de la entrada, ya que abrir una puerta desde un plano
inclinado es muy difícil para una persona que sea usuaria de silla de ruedas o
para una con problemas de movilidad. En este último caso, lo que hemos
recomendado ha sido mantener las puertas abiertas durante el horario de
apertura del centro, siendo este el caso de Can Felipa, que durante este
periodo de redacción de auditorías nos pidieron la realización del proyecto de
la nueva rampa, para que esta cumpla las medidas de accesibilidad en su
totalidad.

Rampa Can Felipa

Piscina Sant Jordi

Excepcionalmente, se han detectado centros donde el itinerario de acceso no
es accesible, como es el caso del centro donde se practica Tiro con Arco
(donde casualmente los usuarios presentan una elevada edad) y el único
acceso disponible es mediante una escalera con una fuerte pendiente, con
dimensiones de los escalones no constantes y sin presencia de ningún
pasamanos de soporte en ninguno de los dos lados. Por lo tanto, en este caso
es necesario la realización de un nuevo proyecto de mejora especificado en su
ficha correspondiente.

Escalera de acceso a tiro con arco
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o Puertas: Las puertas han de abrir hacia el exterior y deberán de ir
debidamente señalizadas y, por último, no tienen que presentar ningún
escalón entre el interior y el exterior.
Hemos recomendado que estas puertas de acceso sean de apertura
automática, ya que se tiene en cuenta el elevado nombre de usuarios de los
centros deportivos. En el caso que estas puertas sean batientes se tiene que
asegurar poder inscribir una circunferencia de radio de giro accesible o
practicable a lado y lado de la puerta.
Nos hemos encontrado con más de un centro que tiene dos itinerarios de
acceso al interior, ya que el principal de ellos no se puede considerar
accesible.
o Señalización: En los edificios públicos se necesita una serie de carteles
informativos mínimos para facilitar la circulación por ellos. Confirmar, por lo
tanto, que todos los equipamientos visitados disponen de cartel informativo
normalizado del Ayuntamiento de Barcelona (situado normalmente a la
derecha de la puerta de acceso). Por lo que hace la señalización SIA de las
entradas accesibles, no se detectan en general, ya que todas ellas son
accesibles y por lo tanto, pierde sentido tener que colocarlas. Pero, en todos
los casos donde haya un acceso alternativo accesible, si que se considera
necesaria su señalización SIA en la puerta de acceso que no sea accesible,
indicando mediante carteles el recorrido para llegar a este.

Joan Serrahima

Centro de Vela

16
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2. Atención al público
La forma más común o tradicional, el mostrador de atención al público normalmente se
encuentra situado en la entrada principal del centro, siendo este mostrador de una altura
elevada para que su uso se haga de pie.
Por otro lado, son pocos los centros donde nos encontramos con mostradores de altura
inferior los cuales estén destinados para ser usados desde sillas, como por ejemplo sería el
caso del CEM Carmel. Otros como el CEM Can Felipa lo resuelven con las dos opciones.

Base Náutica

Can Felipa

3. Comunicación horizontal
Al analizar el estado de comunicación horizontal de los centros se tiene que hacer referencia
a los distintos elementos que pueden llegar a condicionar la accesibilidad, siendo estos:
anchuras de paso, puertas, tipología de pavimentos, existencia de escalones y resaltos, etc.
Con todos estos condicionantes se determina el grado de accesibilidad de cada uno de ellos.
En muchos de los centros nos encontramos con la presencia de escalones o rampas que no
cumplen con la pendiente marcada por la normativa, como es el caso del CEM Olímpics Vall
d'Hebron. Por otro lado, normalmente las anchuras de paso y paso libre de puertas
interiores son las adecuadas.

CEM Olímpics

Centro de Béisbol

Por lo que hace referencia al pavimento, en el caso de la Pista Municipal de Aeromodelismo
o Centro de Béisbol, donde los itinerarios son exteriores, se ha de considerar necesario que
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se encuentre bien compactado tratándose de un pavimento de gravas, para evitar de esta
manera acumulaciones de agua formando charcos, por ejemplo. Para evitar estos
inconvenientes lo que se propone es la pavimentación exterior del centro.
4. Comunicación vertical
Cuando se analiza la comunicación vertical se hace referencia a los diferentes elementos que
pueden llegar a condicionar la accesibilidad: escaleras, barandillas, ascensores, elevadores,
etc.
Son pocos los centros que únicamente ocupan una sola planta, por ejemplo la Base Náutica
Mar Bella, pero sí que presentan rampas y escalones para salvar diferentes cotas de altura.
Hablando del resto de equipamientos, presentan diversas plantas donde la comunicación
vertical no siempre está resulta de la misma manera. Nos encontramos con centros donde
no hay escaleras pero sí que hay rampas interiores o exteriores como recorrido alternativo
accesibles, como el caso del Velódromo de Horta o CEM Pau Negre. Mientras que en otros
de los centros para acceder a otras plantas se ha de realizar por un itinerario que pase por
arcenes, los cuales normalmente tiene alcorques y otros obstáculos que hacen que la
anchura de paso sea menor a la mínima accesible aceptada por la normativa.

Velódromo Horta

Pau Negre

Por otro lado, hay centros que tienen diferentes instalaciones que no están conectadas
entre ellas por un itinerario accesible adaptado, como sería el caso del Campo municipal de
Béisbol Carlos Pérez de Rozas donde la zona de graderías está conectada mediante un
camino de gravas con la zona inferior que contiene los vestuarios y pista de juego.

Campo de Béisbol

Escalada La Foixarda
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De forma habitual esto pasa entre la planta de acceso (donde se desarrolla la gran parte de
las actividades) siendo esta normalmente accesible a cota de la entrada, y las plantas
inferiores y/o superiores donde se desarrolla la parte del programa de soporte del
centro deportivo. Por ejemplo, en el caso del centro de Rugby no tiene un acceso para la
zona superior donde están ubicadas las graderías. También pasa en el centro de Escalada,
donde además, los vestuarios se encuentran en la planta subterráneo donde tampoco se
puede llegar de forma accesible. Por ello, se ha creído conveniente la instalación de un
servicio higiénico completo, con ducha incorporada, en planta baja, para solucionar el
problema de accesibilidad que hay entre plantas.
En el caso de la Piscina Sant Jordi nos encontramos con una plataforma salva escaleras para
poder acceder al piso superior donde se encuentran las graderías, no obstante, esto no es
apto para todas las personas ya que la plataforma instalada es de dimensiones muy
reducidas que solo pueden ser utilizadas por usuarios de sillas de ruedas pequeñas y no con
sillas eléctricas o similares. Por otra parte, para acceder al vaso de piscina, la única opción
que se puede llegar a considerar practicable es hacer el recorrido por fuera de la zona de
piscina y acceder a través de una rampa con una pendiente elevada.
Otros de los casos a comentar es el centro de Can Felipa, donde la comunicación vertical
está solucionada mediante un ascensor situado en el interior del edificio colindante (Oficina
para la Atención Ciudadana - OAC). De edificio a edificio hay instaladas unas pasarelas para
poder acceder a las diferentes plantas de Can Felipa. Curiosamente, los niveles de estos dos
edificios no coinciden exactamente haciendo que estas pasarelas, a más de ser estrechas,
tengan elevadas pendientes.

Piscina Sant Jordi

Can Felipa

A nivel de instalaciones de ascensores en el interior de los edificios, hemos podido ver que
hay centros que lo tienen pero que no todos dan acceso a la totalidad de las plantas, como
sería el caso del Centro de Guinardó, dejando instalaciones como el solárium o salas
polivalentes sin comunicación vertical accesible.
Para acabar, nos encontramos que la gran mayoría de escaleras de l os diversos centros no
tienen la señalización adecuada como lo puede ser la banda o pintura luminosa en todos los
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escalones que conforman las escaleras. Además, no en todos los centros encontramos las
barandillas y/o pasamanos a lado y lado de las escaleras, tal y como indica la normativa. En
la gran mayoría de los centros hemos propuesto la instalación de esta banda de señalización
en todos los escalones, rampas y la correcta implantación de pasamanos y barandillas para
un uso correcto.
5. Servicios higiénicos y vestidores.
En todos los centros analizados tiene que haber como mínimo un servicio higiénico accesible
para el edificio. Decir que todos los edificios tienen uno pero no todos ellos son totalmente
accesibles. Normalmente la superficie interior de estos servicios sí que cumple con la
normativa, pero en referencia a los accesorios del interior son estos los que no están bien
instalados, situándose a cotas superiores o con sujeciones incorrectas. Uno de los ejemplos
sería la instalación de los platos de ducha, que normalmente están enrasados con el
pavimento pero tiene una excesiva pendiente o asiento adaptado minúsculo.
En más de un centro nos hemos encontrado con la colocación de una papelera en la parte
inferior de la pica, obstaculizando el espacio libre necesario para su uso accesible, como
sería el caso del CEM Can Felipa. Mientras que en otros como en el caso del Estadio
municipal de atletismo Joan Serrahima encontramos que el vestidor de personal está
ocupado por accesorios de limpieza y diferentes materiales, dejando inutilizado el espacio.
Ninguno de los edificios cumple con el requisito marcado por el código técnico que dice que
tienen que estar marcados con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). En parte, esto
se debe a que muchos de los vestuarios son utilizados por un sexo u otro y señalizarlo de
manera fija comportaría un uso demasiado rígido que no permitiría una flexibilidad de uso.
En alguno de los centros, como sería el caso del Velódromo Municipal de Horta, está la
señalización de mujeres y de minusválidos en los baños de graderías, mientras que en otros,
como en el caso de las piscinas de Montjuïc, esta señalización se muestra impresa a papel y
enganchada en las puertas de los diferentes vestuarios indicando así a los destinatarios.

CEM Can Felipa

Joan Serrahima

En la mayoría de centros no quedan especificadas las taquillas reservadas, siendo estas las
que estén situadas en la parte más cercana a las duchas y accesos para que sea más fácil su
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uso para las personas con problemas de movilidad. En alguno de los casos ha sido más fácil
proponer soluciones, ya que en el caso de las pistas municipales de Tenis de Montjuïc se
disponía del nuevo proyecto que se iba a hacer y se pudieron proponer modificaciones sobre
plano, pero no en otros casos, como el centro de Aeromodelismo, donde los espacios son
más reducidos implicando más dificultad de colocación de taquillas reservadas. Por contra,
en el caso de CEM Estació del Nord sí que disponen de cartel informativo en las taquillas
reservadas.

Tenis Montjuïc

Joan Serrahima

El problema llega cuando en la mayoría de los centros, las duchas individuales son cabinas de
dimensiones reducidas o espacio abierto comunitarias. En los centros como el CEM el
Carmel y la Piscina Municipal de Montjuïc las duchas accesibles se encuentran en el servicio
destinado para minusválidos, formado por inodoro, pica y ducha accesibles, mientas que en
otros como en la Piscina de Sant Jordi están situadas en el espacio de ducha comunitaria. Es
necesario comentar que muchos de los centros que disponen de asiento para la ducha son
de dimensiones reducidas y/o su instalación es incorrecta.

CEM el Carmel

Plaza Velódromo

En muchos de los centros, muchos de los accesorios instalados en los vestuarios requieren
de un mantenimiento ya que muchas de las barras abatibles cuestan mucho moverse o van
muy rígidas, implicando un gran esfuerzo para poder moverlo, mientras que otras están
rotas o mal sujetadas.
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6. Pistas y salas polivalentes
 Vasos y piscinas
Para entrar a las piscinas, tal y como marca el Documento Básico, se necesita la
instalación de una grúa o elemento adaptado. El día de la visita a La Piscina Montjuïc
observamos que no tenía ningún elemento de los necesarios instalados, por lo que se
propuso su instalación.
En general, los centros no disponen de silla hidráulica o, como el caso del CEM Can
Felipa, es una silla móvil que únicamente se coloca bajo demanda de los usuarios.
Ocasionalmente, encontramos que dejan la estructura de la silla pero el asiento lo
guardan (Piscina Sant Jordi). Esto implica que muchos de los monitores o personal del
centro sean los que coloquen el asiento cuando así se lo piden, y acaben colocándolo
como no es debido, como sería el caso del CEM el Carmel, provocando más dificultad
o uso incorrecto del aparato.
Por lo tanto, lo que recomendamos es la instalación de una silla fija, evitando
problemas de mantenimiento o mal uso. Comentar también que solo hay un único
centro que dispone de una silla de ruedas de plástico para que se utilice en la zona de
piscina evitando que la silla propia del usuario se moje, cosa que se recomienda a
todos los centros.

CEM Can Felipa

CEM El Carmel

 Graderías
Tal y como marca la norma DB-SUA, se propone colocar como mínimo una plaza para
la parte alta de graderías aunque no haya asientos fijos.
En general, las escaleras de circulación entre filas de graderías no están debidamente
señalizadas, sino que normalmente presentan el mismo color uniforme haciéndolas
que pasen desapercibidas para personas con problemas de visión, por lo que se
recomienda la señalización mediante tiras rugosa y luminosas o pintura de diferente
color para provocar un efecto visual diferente, entre otras más soluciones.
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Este apartado, en general es el que está menos adaptado en prácticamente todos los
centros, puesto a que únicamente se suele reservar la primera o última fila, según
accesos. En algunas de las filas reservadas de las gradas de los centros queda poco
espacio que permita una movilidad correcta. En el caso de la piscina Sant Jordi, está
debidamente señalizada y con un espacio superior a 1,50 metros.

Piscina Sant Jordi

CEM Pau Negre

7. Señalización
La totalidad de los centros disponen de una correcta señalización de emergencia, teniendo
instalada la correspondiente iluminación y señalización de las diferentes salidas, ya sean de
emergencia como no. La señalización de elementos contra incendios también se considera
correcta. Únicamente comentar que en uno de los centros, una de las salidas de emergencia
no se puede considerar accesible, ya que contiene un escalón, dejándola descartada. Por lo
tanto, se propone retirar el cartel de salida de emergencia hasta que el escalón no se pueda
retirar debidamente.

CEM Estació del Nord

CEM La Sagrera

Pero en cuanto a la señalización de elementos accesibles o diversos itinerarios encontramos
muy pocos de los centros que lo contengan, ya que muchos únicamente hacen la
señalización en vestuarios y servicios, mientras que en el recorrido interior y exterior no se
encuentran.
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2.1.3. Conclusiones
Tal y como he comentado anteriormente, haré un resumen por apartado donde quede
reflejado el estado actual de todos los centros. La señalización no queda especificada como
un punto concreto en cada ficha, pero sí que he considerado necesario explicarlo
anteriormente porque es uno de los puntos importantes. Esta queda subdividida en todos
los puntos que se han a resumir seguidamente.
1. Acceso
Por lo general, el acceso a los centros para
personas con movilidad reducida es
accesible con ayuda, encontrándonos con
que muchos de ellos tienen desniveles y/o
cotas diferentes entre calle y centro. Por
otro lado, solo un 5% de estos centros
están catalogados como inaccesibles
actualmente, como sería el centro de Tiro
en arco, ya que únicamente hay un solo
acceso mediante unas escaleras protegidas
por patrimonio que no cumplen con la
norma.

2. Atención al público
Comentar que nos encontramos con el
mismo número de centros que disponen
de recepción que los que no. Encontramos
que muchas mesas de atención no están
totalmente adaptadas, sobre todo por la
altura libre de esta. Las correctas son las
que dejan una altura libre de 70 i de altas
son hasta 85 cm respecto al suelo.
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14%

5%

29%
38%
5%

ACCESIBLE -ADAPTADO

PRACTICABLE

PARCIALMENTE ACC

ACCESIBLE CON AYUDA

INACCESIBLE
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NO TIENE
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3. Comunicación horizontal
La gran mayoría de los centros
cumplen con los requisitos requeridos
para realizar un recorrido por el
interior
de
estos
adecuado,
cumpliendo
con
una
buena
pavimentación y evitando resaltos
entre estancias. Muchos otros,
presentan diferentes cotas que están
solucionadas
mediante
rampas
provisionales o escalones, haciendo el
recorrido más complicado para
aquellas personas con movilidad
reducida.
4. Comunicación vertical
La comunicación vertical de los
centros es uno de los puntos más
importantes, siendo la solución para
poder acceder a prácticamente todas
las instalaciones. Encontramos que
hay muchos centros que no disponen
de ascensor y que la solucionan con
plataformas salva escaleras, como en
la piscina St. Jordi, o recorridos por el
exterior de las instalaciones, como
sería el caso de Béisbol. Además,
muchas de las escaleras no están
resueltas debidamente, ya que no
contienen las barandillas o pasamanos
correctos.

9%

48%
38%

5%
ACCESIBLE -ADAPTADO

PRACTICABLE

PARCIALMENTE ACC

EN OBRAS /PROYECTO
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INACCESIBLE
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9%

5. Servicios higiénicos y vestuarios
En este grupo se engloban todos los
servicios higiénicos, tanto públicos
como los que se encuentran en el
interior de los vestuarios. Tal y como
se observa en el gráfico no hay ningún
centro
que
esté
adaptado
correctamente en su totalidad, siendo

14%

5%

5%

81%

PRACTICABLE
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INACCESIBLE
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solo 1 el que se puede considerar practicable.
o Servicios higiénicos: nos encontramos con un gran número de ellos que
dispone de los accesorios adaptados, pero normalmente se encuentran mal
instalados o con dimensiones o separaciones que no son las correctas. Por lo
tanto, implica que no acabe de ser totalmente accesible, sino que requerirá
de ayuda externa a ellos.
o En los vestuarios, prácticamente en la totalidad de ellos nos encontramos con
que los colgadores / taquillas se encuentran a una altura demasiado elevada,
quedando al alcance de solo algunas personas, mientras que niños o personas
con movilidad reducida no podrán hacer uso de estos. Por otro lado, en la
mayoría se observa que no están reservadas el número de taquillas
correspondientes para PMR mediante SIA.
6. Pistas y salas polivalentes
Este apartado está resumido en tres grupos: Salas polivalente, vasos de piscinas y
graderías.
o Las salas polivalentes suelen presentar
SALAS
una correcta pavimentación y accesos
9%
suficientemente anchos para poder
5%
acceder correctamente. Normalmente
el material está recogido sin provocar
19%
caídas y daños al personal.
62%

o En cuanto se refiere a los vasos de
piscina, nos encontramos que hay
algunos centros que disponen de silla
hidráulica. Los centros que las tienen
las utilizan de diversas formas. Hay
unos que la tienen fija, que sería lo
más correcto, otros tienen el asiento
que se puede extraer y colocar bajo
demanda y dejan fija únicamente la
estructura. Mientras que la minoría no
tienen instalada la silla hidráulica,
haciendo de la piscina una instalación
no accesible para estas personas.
o Como último grupo, quedan las
graderías, las cuales normalmente no
se pueden considerar accesibles en su
totalidad, ya que se destina a la

5%

ACCESIBLE -ADAPTADO

PRACTICABLE

PARCIALMENTE ACC

EN OBRAS /PROYECTO

NO TIENE

PISCINAS
5%
9%

19%
57%
5%
5%
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primera fila o la última para PMR.
GRADERÍAS
Una de las quejas que suele haber, es
la discriminación que se observa al
19%
destinar estas filas sin instalar ningún
29%
asiento para la gente que sea
acompañante de estas personas,
19%
provocando que la persona usuaria
de silla de ruedas tenga que observar
5%
28%
el partido, competición o espectáculo
sola o sin ningún conocido al lado.
PRACTICABLE
PARCIALMENTE ACC
Además, comentar también, que no
ACCESIBLE CON AYUDA INACCESIBLE
todas
están
señalizadas
NO TIENE
debidamente, tanto los asientos
reservados como todos los escalones que la conforman, que deberían estar
señalizados con una banda luminaria para evitar caídas o tropiezos.

Para concluir el apartado, en cuanto a los resultados obtenidos de las auditorias, encuentro
que hay muchos de los centros que ellos mismos se catalogan como adaptados, pero
muchos de los accesorios o recorridos interiores no lo están a la totalidad. Considero, y cada
vez más, que se necesita a gente especializada en este tema para poder adaptar cualquier
edificio o espacio a todas las personas y actividades posibles.
A nivel profesional me ha servido para captar toda la información necesaria para la
realización de estas (normativa vigente y el grado de prioridad de las necesidades de los
usuarios con minusvalías), ya sean centros deportivos, como en este caso, como otras
estancias o espacios exteriores.
Personalmente, esta redacción, me ha servido para fijarme casi cada día en recorridos y
acciones cuotidianas de mi día a día, los cuales no todos están adaptados como deberían,
hecho que me hace apreciar más aun la vida de estas personas.
.
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2.2. Redacción de proyecto básico y ejecutivo de una reforma integral del interior de una
vivienda entre medianeras en el municipio de Vilassar de Mar.
2.2.1. Explicación del proyecto
Se trata de una casa unifamiliar entre medianeras situada en segunda línea de mar, en la
calle Montserrat 21, de Vilassar de Mar. El objetivo del proyecto es dar las directrices para
ejecutar las obras de reforma y supresión de barreras necesarias para la rehabilitación de
una vivienda entre medianeras con jardín posterior, situada en la calle Montserrat 21, en
el casco antiguo de Vilassar de Mar. Se trata de una casa del año de 1853, de un estilo
arquitectónico tradicional i popular de los pueblos del Maresme. Esta, conjuntamente con
las 2 casas vecinas lado y lado (construidas por los mismos jefes de obra Marià Vives,
padre e hijo), son consideradas bienes catalogados según el Pla Especial Urbanísitc de
Protecció i Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental (PEUPiC) de Vilassar
de Mar.
Consta de una casa unifamiliar que se fue ampliando sucesivamente, en su inicio con una
edificación auxiliar que contiene la cocina, a la que posteriormente se le anexó una pieza
sanitaria para instalar el baño. Estas dos edificaciones ocupan prácticamente toda la
superficie del patio posterior. Actualmente esta casa mantiene prácticamente intacto el
estado original y se ha encontrado deshabilitada durante los últimos años. Se trata de una
edificación donde es necesaria una reforma integral de su interior para cumplir unos
mínimos de accesibilidad y habitabilidad definidos en el D. 141/2012.
El proyecto mira de mantener la tipología inicial al máximo, resaltando algunos de los
elementos originales como lo son las fachadas, suelos hidráulicos y estructuras. Las obras de
la reforma se adecuan al programa definido por el cliente: se derriba el volumen
disconforme existente en el patio posterior que es sustituido por una nueva edificación
auxiliar más ordenada, donde se habilita nuevamente la cocina, resolviendo los baños en el
interior de la vivienda inicial.
Dado que la altura de la cubierta es elevada (hasta 5,20 metros de altura libre en el punto
más alto) se propone levantar un nuevo forjado que funcione como altillo, para así
aprovechar el espacio como estudio iluminado con luz natural. Además no es necesario el
levantamiento de cubierta, cosa que podría ser rechazado por el ayuntamiento del
municipio por estar protegida por patrimonio. Y a la vez, supondría un aumento del
presupuesto final de la obra, cosa que no interesar
La comunicación vertical entre todas las plantas quedará solucionada de forma accesible
mediante un ascensor, que irá instalado aprovechando el ojo de escalera ya existente para
no tener que derribar parte de forjado. Únicamente se deberá recortar ligeramente el ancho
de las escaleras (dejando un paso mínimo de 90 mc) para ampliar así el ojo de escalera y
dejando hueco para la caja del ascensor.
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2.2.2. Intervención personal en el proyecto
Durante el periodo de trabajo sobre este proyecto en los últimos meses me he encargado de
la realización de planos, cálculos de instalaciones, mediciones y presupuestos, entre otras
tareas que me han ido encomendando.
 Propuestas distribución interior
En las primeras semanas de trabajo empecé con la realización de las propuestas de reforma
de planta baja realizando la solución del salón, comedor y cocina. En la siguiente fotografía
se observa el estado actual de la vivienda marcando las partes, de color amarillo, que se van
a derribar en la obra.

Planta actual de derribo
Una vez queda clara la distribución interior actual, se observan diferentes soluciones del
salón - estar. Tal y como se puede ver, se valoró la opción de ampliar el hall para poder dejar
la silla de ruedas que utiliza el cliente para la calle. Finalmente se optó por dejar las mismas
dimensiones que las actuales y destinar el salón - estar para zona de trabajo y ocio. Al
entregarle estas cuatro propuestas se le enseñó todas las propuestas de distribución de la
planta baja.

Propuestas interiores del salón – estar.
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Todas las propuestas que se le mostraron al cliente durante esa semana no le acabaron de
convencer, sobretodo la solución que se le había propuesto para resolver el espacio de
cocina-comedor, ya que quedaba un espacio muy amplio para la cocina y dimensiones
inferiores para el comedor. En este primer caso se había distribuido la cocina en la zona de
chimenea actual y el comedor en la parte de obra nueva, quedando dos ventanales que
ocupaban prácticamente toda la fachada posterior para adquirir la máxima luz natural en el
interior de las estancias. Cocina y comedor quedaban comunicadas mediante dos pasos de
1,30 metros por cada lado.
Al realizar todas las propuestas se tenía que tener presente que las fachadas y estructura
exterior no se podían modificar, por lo tanto, la idea que había tenido inicialmente de abrir
prácticamente toda la fachada posterior mediante cristaleras no se pudo llevar a cabo, ya
que al estar protegida por patrimonio se tiene que hacer lo más parecida posible a las
actuales.

Propuestas interiores del salón-estar.
Dado que ninguna solución no le acabó de convencer, quiso cambiar el orden de las
estancias, siendo el comedor la zona actual donde se encuentra la chimenea y dejando para
la cocina la estructura de obra nueva que da al patio. Durante el proceso de cambio de
distribución decidimos dejar una única puerta de salida al patio y hacer una ventana
(solucionando el inconveniente de las aperturas en fachada por patrimonio). Esta solución
fue la que más le convenció, pero aun así nos encargó unas vistas 3D para que le quedase
más claro el tema de dimensiones y medidas de paso.

Planta baja definitiva de obra nueva
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Cuando el cliente decidió entre las diferentes propuestas cuales serían las definitivas pasé a
la realización de las propuestas de la planta primera y altillo. En la planta primera me
encontré con el hándicap de las instalaciones, principalmente las de saneamiento ya que la
casa no tiene falso techo. La solución que encontramos más óptima y a la vez más estética
interiormente, fue la realización de trasdosados diversas paredes para que no quedasen
visibles desde planta baja. Para ello, se tuvo que modificar varias veces la distribución de los
baños que conforman la casa para conseguir que los bajantes comunicasen entre ellos.

Propuestas de reforma de baños y suite
En un inicio, la idea era hacer los dos baños de planta primera adaptados a las necesidades
de los usuarios. La idea principal era que estos dos baños se comunicasen entre ellos
mediante una puerta corredera, además de poder acceder a cada uno de ellos por otra
puerta independiente. El baño principal tenía el acceso desde el pasillo, destinado para el
hijo del cliente e invitados. Este baño era accesible para él, instalando inodoro, pica y bañera
de dimensiones pequeñas. Mientras que el segundo baño tenía el acceso principal desde la
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suite. Este tenía que ser accesible para una persona usuaria de silla de ruedas, por lo tanto
se tenía que tener en cuenta los radios de giro y la manera de uso (más práctica y cómoda)
de todos los accesorios del interior. La comunicación entre estos dos baños desaparecería
cuando el niño alcanzase cierta edad, teniendo que cambiar a la vez todos los sanitarios de
su interior.
Esta idea se desestimó por los radios de giro y recorrido que quedaba en el interior de estos
dos baños, ya que la puerta que los comunicaba reducía el espacio de instalación de
sanitarios, dejando solo dos paredes de cada uno de ellos libre de puertas. Además del poco
espacio que quedaba en el interior de estos, se tenía presente que años más tarde se
tendrían que cambiar todos los sanitarios del baño para el hijo del cliente y que en la
actualidad sería incómodo para los posibles invitados a la casa.
Finalmente se decidió ampliar las dimensiones del baño de la suite y colocar el otro baño al
lado de la habitación del hijo del cliente. En el primer baño se decide por la solución más
práctica, donde poder hacer todas las transferencias de silla de rueda a sanitarios (plato de
ducha e inodoro) de la manera más cómoda. Como se puede ver en la fotografía siguiente, la
colocación del inodoro al lado de la puerta de acceso es lo más cómodo, ya que utiliza el
espacio de la puerta para dejar la silla, pasando lo mismo con la ducha, dejando un espacio
lateral para la colocación de esta. La colocación de las barras de la ducha debe de ser en la
pared más resistente de la estancia, porque después de mucho uso pueden aparecer
patologías (grietas o fisuras) en las paredes. El segundo baño tendrá dos puntos de acceso: la
habitación posterior, destinada como dormitorio para el hijo del cliente, y la nueva pasarela
que dará acceso al altillo. Este baño estará formado por una bañera, inodoro y pica. Se le
colocará un falso techo de placas de escayola con acabado de pintura plástica blanca, para
evitar una altura superior a los cuatro metros que hay hasta la cubierta. De esta manera se
crea un “altillo independiente” con único acceso desde la habitación posterior destinado
como sala de juegos para el hijo del cliente o almacenaje, pudiendo acceder mediante una
escalera vertical fijada a la pared.

Propuestas de reforma de baños y suite
Por último, la planta del altillo también trajo problemas. Se hace mediante un forjado de
chapa colaborante. Dado que las vigas de la vivienda apoyan en medianeras, la única pared
estructural del interior de la vivienda que se puede considerar como tal es la del núcleo de
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escaleras, empezando desde planta baja y acabando en el apoyo de la cubierta. Por lo tanto,
se decide hacer el altillo desde esta pared hasta prácticamente la mitad de la habitación
principal para aprovechar lo máximo posible la doble altura actual de la planta. Al proponer
esta distribución, se crea un voladizo de 1,15 metros. Como no se ha realizado ninguna cata
de las divisorias interiores no sabíamos a simple vista si podía aguantar sin haber ningún
problema, por lo que decidimos contactar con un estructurista de Cullera i Sala. Al quedar
con él para ir un día a la vivienda y valorarlo in situ comentó que no había ningún problema.
La siguiente semana pasó los correspondientes cálculos y perfiles estructurales adecuados,
dando por válida la solución.

Planta definitiva del altillo
El acceso a esta planta se hace mediante el ascensor, de forma accesible, y mediante unas
escaleras metálicas que parten desde la plataforma metálica de planta primera comentada
anteriormente. El cliente ha querido mantener el material metálico, sin que este sea
revestido con posterioridad, para crear un contraste entre casa tradicional y moderna.
El tema de la cubierta nos ha preocupado hasta último momento, ya que no se han realizado
las catas correspondientes para conocer el estado actual de las vigas de madera. Para poder
dotar la casa de iluminación natural, se ha decidido colocar dos lucernarios en cada uno de
las aguas de la cubierta. En una de las aguas se instala un lucernario para iluminar el altillo,
mientras que en la pendiente posterior se coloca uno con el fin de iluminar el espacio
destinado a comunicación vertical.
 Elaboración del proyecto ejecutivo
Una vez decidida la propuesta de distribución final de las tres plantas, adaptándolo a la
normativa de edificación y a la de accesibilidad, se empezaron a hacer los cálculos de todas
las instalaciones nuevas de la vivienda. Todas las instalaciones serán renovadas
íntegramente. Su implantación, materiales y elementos que las componen queden definidos
en los correspondientes planos del proyecto final. Se redactan las instalaciones más
significativas del proyecto posteriormente.
-

Instalación de saneamiento: El edificio (de 1850) dispone de la red de saneamiento
original, de la que no se ha hecho ninguna renovación conocida. La primera actuación
indispensable, por lo tanto, será la de realizar una nueva conexión al alcantarillado

Prácticum en empresa BOED Arquitectura

-

-

-

-

-

33

según las necesidades y condicionantes actuales. A este nuevo albañal se conectará
toda la nueva red de saneamiento de la casa: saneamiento y evacuación del nuevo
baño y cocina en PB, así como las dos cámaras higiénicas de la planta superior.
Instalación de fontanería: La casa ya dispone actualmente de suministro de agua,
pero toda la instalación interior se hará nueva, y se ejecutará de acuerdo con la
normativa vigente CTE DB HS-4 “Suministro de agua”. La instalación consta de la
conexión de servicio a la red pública de agua potable ubicada al exterior de la
propiedad a la Calle Montserrat del municipio de Vilassar de Mar. Al límite de la
parcela y en zona privada se colocará una arqueta sepultada con la clave general del
edificio además de los elementos necesarios. A partir de la clave general del edificio
discurre el tubo de alimentación hasta el contador situado en un armario junto al
acceso de la vivienda.
Instalación de gas: El combustible previsto es el gas natural canalizado proveniente
de red pública con una presión de suministro correspondiente a Media Presión A, el
que exige la colocación de reguladores de presión para poder distribuir en baja
presión (BP). Se dotará a la vivienda con una caldera de condensación mixta, siendo
la potencia de 30,00 kW. Es la que se cree más conveniente en este caso puesto que
se trata de una caldera de tecnología de alta eficiencia energética, diseñada para
poder condensar de forma permanente una parte de los vapores de agua contenidos
en los gases resultantes de la combustión.
Instalación de calefacción: Se prevé un sistema de pavimento radiante en planta baja,
mientras que en planta piso se dispondrá de muro radiante a diferentes paredes de
la planta tal y cómo se muestra a los planos (en cuanto a la planta altillo, no se
considera necesario dado su uso esporádico y considerando que no está
propiamente cerrado, sino que da parcialmente a dobles espacio, por el que el aire
caliente llegará por su tendencia a subir). Se ha decidido así por las alturas libres que
quedan de paso entre planta primera y altillo. Esto implica que si se quería poner
suelo radiante en toda la casa, quedaba una altura libre entre planta inferior a 2,20
metros. Valorando las diferentes opciones con el cliente, encontró bajo su punto de
vista como mejor solución, la colocación de muro radiante en dos de las paredes de
planta primera.
Instalación de electricidad: Esta casa dispone de CPG en el exterior de la vivienda y la
instalación de un contador monofásico en su interior. La instalación eléctrica irá
principalmente escondida a la vista, ya sea en el interior de las particiones de pladur,
o empotrada en las paredes. Sólo se harán regatas verticales únicamente en los casos
imprescindibles, posibilitando la colocación de los puntos de alumbrado, enchufes e
interruptores según planos con una caja de mandos definida al proyecto.
Instalación solar térmica: Se instalará una placa solar en la cubierta de la vivienda
destinada para aprovechar el calor generado para la instalación de suelo radiante y
muro radiante.
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Al tener todos los cálculos correspondientes de cada uno de las instalaciones, se empezó a
redactar la memoria del proyecto, tanto descriptiva como constructiva, para proceder a la
entrega del proyecto al colegio de arquitectos para que lo visasen. En la redacción del
proyecto ejecutivo me centré en la parte de la memoria constructiva, mediciones y
presupuestos. Para ello tuve que elaborar los diferentes planos necesarios: Estado actual,
obra nueva, estructura e instalaciones. Para la elaboración de los presupuestos del trabajo
cogí como referencia la Base de Precio de Cype de Rehabilitación.
Durante la elaboración de las memorias del proyecto, empezamos a contactar con diferentes
técnicos para que fuesen los encargados de diferentes fases de la ejecución, como por
ejemplo Cullera i Sala de todo el tema estructural, o Validalift el encargado del ascensor.
Antes de visar, enseñamos todos los planos, incluido los de instalaciones a los técnicos
correspondientes para que nos diesen su punto de vista y poder replantarnos las
instalaciones propuestas.
Una vez estuvo lista toda la documentación de descripción, cálculos, planos y presupuesto,
me bajé todas las fichas necesarias para rellenar el proyecto ejecutivo desde la página del
COAC. Una vez descargadas las rellené una a una para adjuntarlas al proyecto y que
posteriormente se visase. Al ser obra de reforma y rehabilitación solo se tuvieron que
rellenar algunas en concreto.
- Condiciones mínimas de habitabilidad Anexo 4 Intervenciones en edificios existentes
- Parámetros del DB SI para dar cumplimiento a las exigencias de Seguridad en caso de
Incendio (SI)
- Parámetros del DB Seguridad de Utilización i accesibilidad (SUA)
- Parámetros del DB HS para dar cumplimento a les exigencias de Habitabilidad y
Salubridad (HS)
- Limitación del consumo HE - 0
- Limitación de demanda energética HE - 1
- RITE – Dadas generales de las instalaciones térmicas
- Estudio de gestión de residuos
- Suministración en baja tensión (RD 842/2002 y RD 1053/2014)
- Certificación energética de edificios existentes
Para rellenar todas ellas necesité los cálculos de instalaciones correspondientes del proyecto
y el programa CE3X para poder obtener el Certificado energético de la vivienda.
Al entregar la primera vez el proyecto ejecutivo al COAC nos lo rechazaron porque se había
hecho un solo documento en lugar de adjuntar el Estudio Básico de Seguridad y Salud en
otro documento aparte.
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Tal como nos llegó la notificación al despacho, se modificó. El mismo día volvimos a enviar
todo al colegio para que pudiese seguir el proceso de visado.
A las dos semanas, recibimos la respuesta del colegio conforme habían visado el proyecto
ejecutivo y ya podíamos seguir los siguientes pasos. Esa misma semana llevamos el proyecto
al ayuntamiento de Vilassar de Mar para que nos diesen la licencia, de la cual aún no hemos
recibido respuesta.
 Contactar con técnicos
En el momento que visaron el proyecto, empezamos a ponernos en contacto con diferentes
industriales y técnicos del oficio para que nos ofertasen un presupuesto según su
intervención en la obra. Con alguno de ellos ya nos habíamos puesto en contacto antes de
presentar el proyecto a visar, como el técnico de la estructura. En lugar de contactar con una
constructora para que se hiciese cargo de la coordinación y contratación de todos los
técnicos que han de intervenir, nos hicimos cargo nosotras de contactar individualmente con
cada uno de ellos. Finalmente, nos decantamos por los siguientes:
-

Ascensor - Validalift
Estructurista – Cullera i Sala
Carpintero – Fusteria Grau
Vidriero – Vidres Barberà
Iluminación – Ca2l
Piscina - Reindesa

o Ascensor: Citamos al técnico comercial de los ascensores de Validalift el 2 de
noviembre de 2016 para que nos explicase las diferentes soluciones que se
podían plantear para interior de la vivienda. Al ser un espacio poco ancho, y
necesitar que fuese una cabina con puertas correderas automáticas, se
decidió rápido. En cuanto al tema estético de la cabina y envolvente es lo que
costó más decidir, ya que el cliente no se decidía si ponerla vidrio para que la
cabina quedase vista o de acero para no tener que estar pendiente de la
limpieza.
o Estructurista: El viernes 23 de septiembre de 2016 quedamos con el
estructurista de la empresa de Cullera i Sala en la vivienda de Vilassar, para
que a él le fuese más fácil realizar un presupuesto (además de facilitarle los
planos provisionales). Durante la visita estuvimos observando cómo cargaban
los forjados en las diferentes paredes que forman la vivienda. Dos semanas
después el técnico nos envió el plano de estructura y el presupuesto
correspondiente.
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o Carpintero: Puesto que es una casa antigua, prácticamente toda la madera de
puertas, pasos y ventanas está afectada por carcoma. Excepto la puerta de
entrada, las restantes se tienen que cambiar, aprovechando esto, el vidrio
interior de puertas y ventanas se cambiará también, escogiendo unos más
gruesos que los actuales. El día 23 y 30 de septiembre quedamos con un
carpintero de Fusteria Grau y Joan Reig, respectivamente para que valorasen
por individual las puertas y ventanas que se podrían mantener y cuáles no.
Finalmente nos decantamos por el presupuesto de Fusteria Grau ya que se
ajustaba más al presupuesto que estábamos buscando.
o Vidriero: Para otros proyectos que han hecho en el despacho anterior a este,
siempre que se ha tenido que hacer algo de vidrio Marta ha contactado con
Vidres Barberà, ya que son conocidos y el presupuesto y calidades son
buenas. Por lo tanto, Marta y Mariona quedaron un día con uno de ellos para
pasarle el correspondiente plano de carpintería para que le redactasen un
presupuesto para la obra.
o Iluminación: En el tema de iluminación Mariona, interiorista, ha tenido
diferentes proyectos y casi siempre ha optado por la empresa Ca2l. Es una
empresa especializada en proyectos de iluminación, tanto de interiores como
de exteriores. Esta empresa se encarga de realizar el proyecto de iluminación
y a la vez escoge las diferentes lámparas y focos que creen convenientes
según el gusto del cliente. El día 26 de septiembre fuimos Mariona y yo al
despacho de ellos. La semana anterior les enviamos la información necesaria
(plano de iluminación) para que el técnico se la mirase por encima para luego
explicarle nuestra idea. Ese día le explicamos la idea que teníamos a nivel de
muebles y colores interiores para que el proyecto de iluminación fuese lo más
parecido a nuestra idea principal. A la semana, volvimos a cambiar la
distribución de la planta de arriba, por lo que tuvimos que facilitarle de nuevo
el plano de obra nueva e iluminación para que pudiese hacer los cambios
correspondientes. A los diez días nos envió el plano de iluminación con las
lámparas y focos escogidos por él con su correspondiente presupuesto.
o Piscina: El tema piscina ha sido el menos tocado en estos meses de trabajo, ya
que consideramos que hay poco espacio en el patio posterior y las
dimensiones de esta serán muy reducidas. Por lo tanto, de acuerdo con el
cliente, la piscina será lo menos prioritario de la obra, pudiendo rescindir de
ella siempre y cuando el presupuesto final sea superior a lo esperado. Para la
piscina se escogió a la casa Reindesa. Esta casa realiza piscinas tanto de obra
como prefabricadas, por lo tanto ya nos iba bien para poder contrastar nos
presupuestos diferentes. El día 16 de diciembre de 2016, quedamos con Ángel
en la vivienda, para que él mismo viese las dimensiones de paso libre que hay
en el interior de la vivienda para poder pasar la maquinaria necesaria hasta el
patio interior (donde irá ubicada la piscina). El técnico nos dijo que lo más

Prácticum en empresa BOED Arquitectura

37

adecuado sería la construcción de un vaso de piscina formado por bloques de
hormigón. Quedamos con que nos pasaría un presupuesto adecuándose a las
características de la vivienda y pasos de ella.
En cuanto a la figura del constructor, paletas y arquitecto técnico, a día de hoy no está
decidida, estando a la espera de la respuesta de varios profesionales para decidir cuáles
serán los técnicos escogidos.
El día 16 de diciembre, Marta y yo, quedamos en la vivienda con dos constructores para
explicarles todo el proyecto, facilitándoles a la vez los planos, mediciones y presupuestos del
proyecto ejecutivo. A día de hoy, no hemos recibido ningún mail ni llamadas por parte de
ellos para comentarnos el presupuesto que nos ofertan ellos. Este mismo día, Marta estuvo
llamando a conocidos suyos que sabe que son Arquitectos técnicos, para que le ofertase los
honorarios que cobrarían por el proyecto. Todos a los que llamó no podrían firmar, ya que
no estaban colegiados en el CAATEEB. Por este motivo, decidí llamar a un compañero que sé
que está trabajando en el despacho Xairó i Associats, con bastante volumen de obras de
reforma y rehabilitación. Al llamarle me comentó que únicamente su jefe era el que podía
firmar, por lo que opté por enviarle toda la documentación del proyecto para que realizasen
un presupuesto de honorarios.
 Revestimientos, pavimentos y pintura
Para llevar a cabo la entrega del proyecto ejecutivo para que lo visasen, este punto lo
elaboramos de la manera más sencilla, sin acabar de concretar todos los acabados finales.
Sabiendo únicamente que el pavimento de planta primera y altillo sería de madera y el de
planta baja y exteriores cerámico. Todo lo restante, estábamos a la espera de contactar con
el cliente para que acabase de concretar todos estos acabados. A día de hoy, no están
decididos definitivamente, pero sí que tenemos una idea principal de todos ellos.
o Revestimientos: Puesto que es una vivienda que sufre de muchas
humedades, sobre todo en ambas medianeras, se decide realizar un
tratamiento anti-humedades además de colocar un trasdosado en ambas. Con
dichos trasdosados se puede jugar con la iluminación de la casa y con el paso
de las diversas instalaciones (para que no sean vistas). La idea inicial es que
tanto baño como cocina vayan revocados y alicatados posteriormente con
piezas cerámicas.
Pavimentos: En un inicio, la idea principal era la de mantener el pavimento
hidráulico, típico del Maresme, en la planta baja. En el patio interior y terraza
de planta primera mantener un terrazo parecido al actual y en planta primera
y altillo colocar pavimento de madera para aportar más calidez. Pero, en una
de las visitas a la vivienda, levantamos uno de los azulejos de planta baja y
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observamos que estaban colocados directamente sobre una capa de arena.
Esto implicaba que se tenía que levantar todo el pavimento de planta baja
para poder realizar una solera con un correcto aislamiento debajo.
Aprovechando el levantamiento para pasar todas las instalaciones necesarias
de la vivienda (como calefacción radiante, o conductos de saneamiento). Al
tener que recortar parte de la escalera, todo el pavimento de esta se tendrá
que modificar, escogiendo pavimento cerámico lo más parecido al actual. La
escalera nueva y pasarela de planta primera quedarán vistas (acero).
o Pintura: Al cliente le gustaría poder combinar pintura cálida con paredes de
obra vista en algunos puntos de las estancias, siempre y cuando sea una obra
vista agradable y fina.
No olvidarnos que las fachadas necesitan también una mano de pintura,
manteniendo el mismo tono del actual (por patrimonio).
 Levantamiento de planos en 3D
Al comentar todos los aspectos de los acabados con el cliente nos encargó imágenes
3D de diferentes estancias de la vivienda para acabar de decir cómo quedarían los
pavimentos, pinturas y revestimientos del interior de la vivienda. Para la elaboración
de los 3D, quedamos un día con el cliente para saber cuáles eran las estancias que
más le interesaban para ver los acabados finales.

Pasillo principal de planta baja
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Comedor – Cocina en Planta Baja

Patio posterior Planta Baja

Comunicación vertical - Altillo
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Habitación Posterior Planta Primera

2.2.3. Conclusiones
El hacer una reforma integral de la vivienda con aplicación de normativa, accesibilidad y
patrimonio, ha sido más complicado de lo que yo llegué a imaginar, sumándole la dificultad
de que se trate de una vivienda protegida por patrimonio y que deba cumplir con todas las
características de ser una vivienda 100% accesible.
Realizar planos 2D, imágenes virtuales, mediciones, presupuestos y redacción del proyecto
ejecutivo, me ha servido para aplicar todas las cosas que he ido aprendiendo durante los
cursos del grado por separado. A la vez, he visto como todos los trámites del ayuntamiento
van demasiado lentos, puesto que hace más de dos meses que se entregó el proyecto visado
y aún no se ha recibido respuesta sobre la licencia de obras que nos tienen que conceder.
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2.3. Reforma sobre planos del interior de una vivienda de alto standing
Trata de un proyecto de reforma del interior sobre
plano de una vivienda ubicado en la antigua fábrica
de Ca l’Estruch, comprada recientemente por la
clienta. Estará ubicada en una histórica masía en el
casco antiguo de Sant Andreu de Barcelona que se
transformará para la construcción de viviendas de
alto standing. En esta reforma se construirán cuatro
casas adosadas de tres plantas, que van desde los
127 metros cuadrados a los 193, formadas por tres
y cuatro habitaciones y jardín privado.
La clienta, Susana Quesada, ha hecho la compra de
una de las casas adosadas sobre plano, con la idea
de reformar la distribución del interior con la
ayuda de una interiorista, Mariona Bordas.

Planta actual

Para hacer la vivienda más cómoda y adecuarla a sus necesidades, se parte de la idea de
unificar los espacios del interior: unir las dos habitaciones individuales mediante una puerta
corredera para que sus dos hijas puedan estar en una misma habitación y compartir la zona
de juegos; cambiar la zona de cocina – comedor; y por último, trasladar el lavadero de la
zona interior a la parte del jardín.
Para poder llevar a cabo todas las ideas que la clienta nos planteó en la primera visita, se
hicieron diferentes propuestas para acabar de decidir la distribución de cocina y salón, baños
y dormitorios de la vivienda.
2.3.1. Propuesta Opción A
Se platea una primera propuesta donde se modifica la distribución del comedorsalón, cambiando la zona de la mesa por donde estaba la ubicación del sofá en los
planos actuales.
Las habitaciones individuales quedan comunicadas mediante una puerta corredera,
tal y como pedía la clienta en un inicio.
El lavadero quedará ubicado en la parte del jardín, que servirá para la instalación de
sanitarios y almacenaje de diferentes materiales ya que se han aumentado las
dimensiones de este. Al retirar el lavadero de la parte del interior de la vivienda, la
zona de los baños se aumenta, consiguiendo unos baños más amplios que los
actuales.
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La clienta no quedó del todo satisfecha, ya que ella no se acababa de imaginar la
cocina con barra americana y prefería que quedase más abierta al comedor pero con
la zona de comer lo más cerca posible de la cocina, dejando la zona del salón más
independiente. Además, la zona de las habitaciones de las niñas no le acabó de
convencer, ya que no sabía si sería práctica la unión de estas. En cuanto al cambio de
sitio del lavadero, le pareció buena idea, ya que ampliaba a la vez las dimensiones de
los baños de la casa.

Primeras propuestas de distribución

2.3.2. Propuesta Opción B
Al ver que la clienta no quedaba contenta con las modificaciones planteadas en la
primera propuesta, se realizaron los cambios que volvió a pedir, dejando por tanto,
las habitaciones individuales independientes. Una de ellas sería la futura sala de
juegos para las niñas, con acceso desde el salón, mientras que la segunda habitación
sería donde dormirían. En esta segunda opción, se cambia la zona de comedor,
ubicándola cerca de la cocina. En cuanto al salón, se agranda la zona del sofá,
quedando todos los pasos más amplios y unificados. Por último, se le dio más espacio
en la zona del vestidor de la suite, dotándolo de luz natural gracias a la colocación de
un zapatero bajo en las zonas de ventanas y armario enfrente.
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2.3.3. Propuesta Opción C
Tras volver a ver que la clienta no quedaba
convencida de las modificaciones hechas
en la última entrega, volvimos a
plantearnos diversas opciones, pero
manteniendo la idea que nos había
planteado desde un primer momento.
En cuanto a la cocina, esta vez se hace en
forma de L, aprovechando más el espacio
y, quedando recogida, una mesa en su
interior. De esta manera, el salón queda
de la misma manera distribuido que en la
propuesta anterior.
Las habitaciones individuales se vuelven a
unir, pero esta vez, se plantean
directamente como si fuesen dos
Propuesta C
habitaciones
amuebladas
independientemente (para que se haga la idea de cómo quedarían en un futuro, ya
que actualmente quiere que las niñas sigan durmiendo en litera).
La zona de vestidor quedará entre los dos lavabos, siendo este aprovechado por
todos los miembros de la casa.
2.3.4. Propuesta Opción D
Finalmente, la clienta se decantó por la
última opción, en la que se le dota al salón
de un sofá mucho más grande del que se le
había propuesto, cosa que le fascinó. Quiso
mantener la cocina en forma de L como en la
propuesta anterior,
pero
eran las
habitaciones lo que no le convencieron, por
lo que se resolvieron de la siguiente manera:
En cuanto a las habitaciones individuales,
quiso cambiar la distribución de los muebles,
tal y como se puede observar en la
fotografía.

Propuesta D

44

Prácticum en empresa BOED Arquitectura
Quisimos aprovechar la suite para añadirle un despacho justo en la entrada desde el
pasillo, para aprovechar más el espacio.
2.3.5. Resultado final
Actualmente no está definida totalmente la distribución, ya que hay pequeñas cosas
que a la clienta no le acaban de convencer, como por ejemplo el despacho de la suite,
viéndolo con dimensiones pequeñas para poder trabajar cómodamente.
Por ello, se le ha planteado hacer una serie de imágenes en 3D, que ella no quería en
un principio, pero, viendo que le está costando bastante tiempo decidir la
distribución de su futura casa, se cree que es lo más conveniente. A día de hoy, no
nos ha confirmado la realización de estos, así que en este trabajo no se podrán ver
adjuntas las imágenes planteadas en el despacho.
2.3.6. Conclusiones
Ha sido el proyecto menos importante durante estos meses de trabajo. Al ser una
clienta indecisa y tardar mucho en responder mails confirmando propuestas o
denegándolas por no acabar de convencerla, no se ha podido avanzar demasiado, ya
que de momento no ha querido ni la realización de renders por nuestra parte.
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3. CONCLUSIONES Y VALORACIONES
CONCLUSIONES
Para finalizar, remarcar que mi idea de hacer un prácticum fue gracias al saber de la
existencia de esta empresa, ya que no son muchas las empresas de arquitectura en
Barcelona que estén especializadas en accesibilidad. Además, al realizar el DAC de Reforma
interior necesitaba un proyecto de estas características. BOED Arquitectura cumplía con
todos los requisitos. Gracias a ser una empresa pequeña, donde solo son las dos hermanas
me han podido enseñar y explicar todas las dudas que me surgían en cada momento.
Al inicio del trabajo, me propuse aprender al máximo todo lo relacionado con la
accesibilidad, ya que son pocas las asignaturas del grado que te expliquen algo de la
normativa donde queda reflejado. Al tenerlo que aplicar directamente sobre los proyectos a
realizar, me ha sido mucho más fácil de lo que creí en su momento, ya que al aplicarlo sobre
algo real y práctico es más fácil de entender el porqué de las cosas. Comentar también, que
en el proyecto de Vilassar el tema de distribución se complicó al tener que tener en cuenta
todos los radios de giros necesarios, comunicación horizontal y vertical de la vivienda.

VALORACIONES
A nivel profesional ha sido una experiencia muy positiva, dándome la oportunidad de
trabajar en un despacho de las características como el de BOED Arquitectura. Gracias a estos
meses, salgo con fuerzas y confianza al mundo laboral después de realizar el grado de
Arquitectura Técnica, aprendiendo a valorar mis virtudes y carencias.
El punto que considero que más me ha servido para aprender ha sido la realización de
auditorías de accesibilidad, ficha muy importante actualmente y que no todas las
instituciones tienen presente. Considerar importante también, el saber tramitar un proyecto
de reforma interior en el colegio de arquitectos y a redactar toda la memoria de este. Otro
punto aprendido es el planteamiento de diferentes reformas y el grado de dificultad de los
proyectos según el cliente que haga el encargo. Con todo esto, me he dado cuenta que
tengo muchas ganas de poder empezar a trabajar lo antes posible dedicándome a realizar
todo lo aprendido y poder crecer a nivel profesional durante muchos años más.
A nivel personal, me llevo a las dos personas con las que he trabajado diariamente y a sus
ganas de trabajar y adquirir conocimientos, ya que ha sido como un complemento para mi
formación académica y mundo laboral.
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Informe de valoració de l’estudianta Sandra Sanz Rubio com a resultat de la seva
estança de pràctiques a BOED Arquitectura
Primerament, es recorden els punts de partida i objectius del TFG de l’estudianta; bàsicament en relació a
2 projectes en curs del despatx:
1) PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ D’UNA CASA DE CÓS ENTRE MITGERES: Es
tracta d’un habitatge de més de 160 anys d’antiguitat situat a Vilassar de Mar (Maresme), catalogat
com a patrimoni urbà en ser una mostra de l’arquitectura tradicional de la zona. El projecte mira de
respectar al màxim l’estat actual, alhora d’adequar-se a les normatives pertinents d’habitabilitat.
2) PLA D’ACCESSIBILITAT D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE BARCELONA: Auditoria de diversos
centres esportius municipals per tal de valorar-ne l’accessibilitat i fer la corresponent proposta de
supressió de barreres arquitectòniques amb pressupost associat.
Es procedeix, tot seguit, a avaluar les tasques de l’estudianta en cadascun d’ells:
1)

En el cas del projecte de rehabilitació de la casa entre mitgeres de Vilassar de Mar, la Sandra ha
col·laborat en diferents fases del projecte: des dels estadis més inicials de tanteig en planta de
diferents possibles distribucions, passant per visites d’obra i entrevistes amb possibles industrials,
fins a qüestions tècniques pròpies de tancament de projecte executiu.
En especial, s’ha fet responsable del disseny i càlcul de les instal·lacions de l’habitatge, així com del
compliment de les fitxes corresponents del CTE o d’altra normativa pertinent. Així mateix, ha
realitzat els amidaments de tota l’obra. Destacar també que ha realitzat l’aixecament virtual en 3D
de l’habitatge, una eina de treball bàsica tant per la presa de decisions en la distribució, com per a
la comprovació de punts conflictius en la construcció.
Notar que actualment el projecte està visat pel COA C i entrat a l’Ajuntament, a l’espera
d’atorgament de llicència, pel que no s’ha pogut estendre les pràctiques en la part de control
d’execució d’obra.

2)

En el cas de la redacció del Pla d’accessibilitat d’instal·lacions esportives, primerament notar que
les dates d’entrega eren urgents i la Sandra ha respost amb la màxima eficiència, destacant la seva
gran celeritat i esdevenint una peça clau en l’engranatge de l’equip de BOED Arquitectura.
La seva col·laboració s’ha centrat especialment en termes d’amidaments i pressupostos, fent-se
responsable d’aquesta tasca per a totes les instal·lacions auditades. A més a més, destacar que, de
forma puntual, també s’ha fet càrrec de la totalitat de l’auditoria de certes instal·lacions; ja sigui de
centres esportius en funcionament (fent la visita d’inspecció pertinent, més la posterior redacció
d’informe i pressupost associat), com de centres esportius en fase de projecte (fent la corresponent
revisió de plànols i posterior redacció d’informe).
Notar que la possibilitat de redactar aquests informes de forma íntegra ha permès obtenir un
major aprenentatge en qüestions d’accessibilitat i disseny universal.

En conclusió, es considera altament satisfactòria l’estada de pràctiques de la Sandra Sanz Rubio a BOED
Arquitectura en termes generals.
Barcelona, a 20 de gener de 2017
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5. NORMATIVA
AUDITORIAS
o Decreto 135/Código de Accesibilidad de Catalunya
o Anexo 1: Normas de Accesibilidad Urbanística
o Anexo 2: Normas de Accesibilidad en la Edificación
o Anexo 3: Barreras Arquitectónicas en el Transporte
o Anexo 4: Criterios de Accesibilidad en la Comunicación
o Proyecto de Decreto de Accesibilidad Capítulo 6. Accesibilidad en los servicios (20
abril de 2016)
o Proyecto de Decreto de Accesibilidad Capítulo 1. Disposiciones Directivas (20 abril de
2016)
o Proyecto de Decreto de Accesibilidad Capítulo 2. Accesibilidad en el territorio (20
abril de 2016)
o Proyecto de Decreto de Accesibilidad Capítulo 3. Edificación (15 julio de 2016)
o Proyecto de Decreto de Accesibilidad Capítulo 4. Accesibilidad para el transporte (11
mayo de 2016)
o Proyecto de Decreto de Accesibilidad Capítulo 5. Accesibilidad en los productos (20
abril de 2016)
o Proyecto de Decreto de Accesibilidad Capítulo 7. Gestión de la Accesibilidad (15 julio
de 2016)
o Proyecto de Decreto de Accesibilidad Capítulo 9. Órganos de Participación para la
promoción de Accesibilidad (15 julio de 2016)
VILASSAR DE MAR
o Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i
Ambiental (Ajuntament de Vilassar de Mar)
o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 6245 - 2.11.2012. 53432
o Pla General d'Ordenació Urbana del Municipi de Vilassar de Mar
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5. BIBLIOGRAFÍA, PÁGINAS WEB Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
BIBLIOFRAFÍA
o Marta Bordas Eddy (2013), Let's Open Cites for Us - LOCUS
o Fundación Once y Fundación Arquitectura COAM (2011), Accesibilidad Universal y
diseño para todos
PÁGINAS WEB
o Generador de precios de la construcción. CYPE
[http://www.generadordeprecios.info/]
o Base de datos iTeC
[http://itec.es/noubedec.e/bedec.aspx]
o Instituto de Deportes de Barcelona - IBE
[http://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca/inici]
o Sancal - Tienda de muebles
[http://www.sancal.com/home.php?idiomaCP=1&resol=1366x728&PHPSESSID=fv50
5h9mv0aci2jofvsqj3rb62]
o Scavolini - Cocinas accesibles
[http://www.scavolini.es/Cocinas]

PROGRAMAS INFORMÁTICOS
o AutoCad 2016: Realización de la documentación gráfica de los proyectos.
o Archicad 2019: Modelaje de representaciones visuales del proyecto.
o Artlantis 6: Programa complementario de Archicad 2019 para renderizar todas las
imágenes en 3D.
o TCQ: Programa interno del iTeC para la medición y presupuestos de los proyectos a
redactar.
o CE3X: Realización del Certificado Energético del edificio, de donde se extrae el
informe válido para rellenar el DB HED i DB HE1.
o Adobe Ilustrator CC: Transformación de planos en formato pdf. a dxf.
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ID: 01

ESTAT ACTUAL:

Parcialment accessible

RESULTANT:

Accessible

TIPUS A

CEM Estació del Nord

(Plànols digitals)

C/ Nàpols 42, 08018 Barcelona

INFORMACIÓ GENERAL
Codi intern IBE:
Tècnic d’obres IBE:
Gestor privat:
Ús principal:

202EST
Jordi Cerdan ( jcerdan@bcn.cat)
Emma Casarramona (690 682 348)

Nº Plantes:
Estat / observacions:
Altres dades de contacte:

Pistes polivalents / Gimnàs / Piscina / Solàrium
PB+1 / PB+2
Pendent de llicència mediambiental?
www.uesports.cat/centre-barcelona | estació.nord@ufec.cat

ESTAT ACTUAL
ACCÉS

Practicable

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Inaccessible

COMUNICACIÓ HORITZONTAL

Parcialment accessible

COMUNICACIÓ VERTICAL

Parcialment accessible

SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS

Parcialment accessible

PISTES / SALES POLIVALENTS
VASOS PISCINES
GRADERIES

Accessible
Parcialment accessible
Practicable

ESPAIS SINGULARS

Parcialment accessible

PRIORITAT BAIXA
NECESSITAT D’ESTUDI MÉS DETALLAT
Visites: 21/06/2016

Pla d’accessibilitat d’instal·lacions esportives de Barcelona

CEM Estació del Nord – ID: 01

ESTAT ACTUAL
ACCÉS
Plaça reservada per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)
Descripció: Es disposa d’una plaça d’aparcament reservat a
PMR en el mateix vial del C/ Nàpols, de forma propera a
l’accés de la instal·lació.
Aquesta està degudament senyalitzada, tant amb un senyal
vertical com amb pintura groga en el vial. Així mateix, es
situa adjacent a un pas de vianants accessible, pel que es
considera que l’accés a la vorera està resolt.
Porta d’accés principal

Prioritat Mitja
Descripció: Primerament, cal aclarir que l’edificació on
s’ubica el CEM Estació del Nord està formada per diverses
naus que allotgen diferents usos (l’Estació d’autobusos, la
comissaria de la Guàrdia Urbana i les oficines del SEPE). La
porta d’accés al CEM (veure foto lateral superior) es troba en
una de les naus laterals de l’edifici (costat mar); nau que
queda més enretirada respecte la façana principal, pel que
pot resultar difícil d’ubicar per part de nous usuaris.
La porta es troba, de forma habitual, permanentment oberta.
Es detecta una reixa just davant de la porta (veure foto
central lateral) que presenta unes obertures més grans que
les permeses segons normativa. No obstant, val a dir que les
obertures estan col·locades de forma obliqua al sentit de la
marxa, pel que el perill que una roda s’hi quedi enganxada
és menor. A continuació de la porta es troba una rampa de
pendent notable amb franges antilliscants un tant
deteriorades (veure foto central lateral). No hi ha un replà
entre la porta i la rampa, però sent que la porta es troba
oberta habitualment oberta, no es considera tan problemàtica
aquesta mancança.
A continuació de la rampa, trobem un estora superposada al
terra, fet que pot ocasionar caigudes per part de certs
usuaris. Un cop superat l’accés, hi ha un llarg trajecte fins a
arribar al punt de recepció d’usuaris. Tal és el recorregut, que
es troben fletxes vermelles (veure foto lateral inferior)
indicadores del camí.
Proposta:
- Substitució de reixa de desguàs per una d’accessible
- Sanejament de la rampa d’accés (substitució de
franges lliscants deteriorades; fixar estora al terra o
prescindir-ne)
Pel que fa a la dificultat d’ubicar la recepció d’usuaris, aquest
punt serà tractat en el següent apartat.
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ATENCIÓ AL PÚBLIC
Taulell d’atenció

CEM Estació del Nord – ID: 01

Prioritat Alta
Descripció: Primerament, cal aclarir que les activitats del
CEM Estació del Nord es troben repartides en dos pavellons
diferents: un pavelló principal (ubicat en la nau posterior) i un
pavelló secundari (ubicat en la nau lateral, costat mar). La
incongruència està en que la recepció es situa en el pavelló
principal, que és el que queda més allunyat del punt d’accés.
En contrast, seria més adient que estigués ubicada en el
pavelló secundari (que allotja les oficines d’ús intern, entre
d’altres), ja que aquest està situat en la nau lateral on es
produeix l’accés des del carrer.
Tal i com ens informen l’equip gestor de la instal·lació,
existeix un clar problema de control d’usuaris en el CEM
Estació del Nord. Sent que el punt de control es realitza en el
pavelló més allunyat del carrer, queda tota una zona sense
control d’entrades i sortides, amb els conseqüents problemes
d’incivisme que això comporta (com per exemple la utilització
inapropiada dels vestuaris de pista del pavelló secundari).
Dit això, el punt d’atenció al públic existent en el pavelló
principal no és accessible a tothom. Tal i com es pot veure en
la foto lateral superior, no disposa de cap zona baixa per a
l’atenció d’usuaris de cadira de rodes o d’estatura baixa. Pel
que fa a l’accés a l’interior de les instal·lacions, hi ha torns
giratoris i també una porta batent com a alternativa
accessible (veure foto lateral inferior).
Proposta: Es considera necessari fer un projecte de
reorganització d’usos i accessos, on quedin clarament
diferenciats els recorreguts de cada equipament. En tot cas,
el punt de control d’usuaris al CEM Estació del Nord ha de
situar-se en el primer punt de trobada entre exterior i interior.
Independentment d’aquest projecte, caldrà:
-

Habilitar una zona accessible en el taulell de recepció
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CEM Estació del Nord – ID: 01

COMUNICACIÓ HORITZONTAL
Pavelló principal
Prioritat Baixa
Descripció: Totes les amplades de pas dels diferents
recorreguts del pavelló principal es consideren accessibles,
en termes generals. Els espais es troben diàfans i sense
obstacles habitualment (veure 1ª foto lateral). Únicament en
la zona destinada al personal de manteniment, es detecten
unes amplades de pas inferiors, que encara queden més
reduïdes degut a la presència d’elements externs; tot i així es
considera acceptable donat l’ús que desenvolupa.
Així mateix, pel que fa a la pavimentació, és principalment
ceràmica o de microcement, oferint una superfície llisa i
sense ressalts, pel que es pot considerar accessible en
termes generals.
No obstant, val a destacar la zona prèvia a piscina, a la que
s’hi arriba a través de l’ascensor del CEM o bé a través de
les escales exteriors que donen a les pistes de bàsquet, ja
que presenta un desnivell de 13,5cm d’alt. Aquesta diferència
de cota està solucionada a través d’una rampa de fusta en el
costat de l’ascensor (veure 2ª foto lateral), mentre que resta
en forma d’esglaó aïllat en la connexió cap a piscina (veure
3ª foto lateral). Notar que aquesta àrea d’oci i descans prèvia
a platja de piscines queda fàcilment fora del punt de control
del CEM, ja que usuaris externs poden fàcilment arribar-hi a
través de les escales exteriors. Per tant, aquest esdevé un
nou exemple del clar problema de control d’accés d’usuaris
que ha d’afrontar el CEM Estació del Nord.
D’altra banda, val a destacar la problemàtica que suposa que
els vestidors i la platja de piscina es localitzin en plantes
diferents, ja que es generen llargs recorreguts amb els peus
molls. Tal i com es pot observar en la 4ª foto lateral, la
presència d’aigua en l’ascensor està ocasionant un oxidació
notable de les seves peces metàl·liques del terra. Així
mateix, notar la perillositat que comporta transitar amb els
peus mullats quan el recorregut és a través d’escales. En
aquest sentit, val a dir que tant el terra del passadís de
circulació com el de l’escala presenta una alta rugositat per
evitar que sigui lliscant (veure 5ª foto lateral)
Proposta:
- Aixecar tarima de fusta en zona descans piscina per
igualar cotes de nivell
- Col·locar estores (ben fixades al terra) per a que els
usuaris es puguin eixugar millor els peus.
- Sanejament i manteniment de peces deteriorades
terra ascensor
En cas que la rugositat del paviment no es consideri suficient
per part de certs usuaris amb rics de relliscar, pintar amb
pintura antilliscant (a valorar pel centre gestor)
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CEM Estació del Nord – ID: 01

COMUNICACIÓ HORITZONTAL
Pistes centrals i pavelló secundari
Prioritat Baixa
Descripció: Totes les amplades de pas i pavimentacions
dels diferents recorreguts a través de les pistes centrals i el
pavelló secundari es consideren accessibles, (si més no
practicables degut a la presència de mobiliari, fet fàcilment
corregible).
Per exemple, tant els espais de circulació de la zona de
pistes centrals com la zona de pas de la planta baixa del
pavelló secundari (veure 1ª i 2ª fotos laterals,
respectivament), l’amplada de circulació és àmplia tot i que
es veu reduïda ocasionalment degut a elements externs. Fet
fàcilment corregible en cas necessari.
Pel que fa al paviment, aquest és ceràmic o de fusta (segons
el cas), però sempre llis i anivellat, sense detectar graons
aïllats en el recorregut (amb comptades excepcions), pel que
es pot considerar accessible en termes generals.
Únicament en algunes de les portes d’accés a les sales
polivalents de la planta primera del pavelló secundari, es
detecta el marc de la porta que genera un petit ressalt (veure
foto lateral inferior). No obstant, val a senyalar que aquesta
planta és inaccessible en el present ja que no hi ha ascensor,
pel que la seva correcció no resulta tan prioritària.
Observacions: Cal assegurar en tot moment que no hi hagi
obstacles que impedeixin les amplades de pas necessàries,
pel que resulta indispensable una correcta supervisió i
manteniment dels espais
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CEM Estació del Nord – ID: 01

COMUNICACIÓ VERTICAL
Pavelló principal
Prioritat Baixa
Descripció: La comunicació vertical entre les dues plantes
del pavelló principal del CEM Estació del Nord es realitza a
través de diverses escales i d’un ascensor
Pel que fa a les escales –tant si són les que s’utilitzen per
comunicar el passadís central de PB (així com el solàrium
ubicat a l’exterior) i la sala de màquines P+1 (veure 1ª foto
lateral); o les escales que arriben fins a P+2 on s’ubica la
piscina (veure 2ª i 3ª fotos laterals); com les escales ubicades
en façana per la part exterior al pavelló (veure 4ª foto
lateral)– totes elles presenten un disseny deficient en relació
a la seva senyalització i barreres de protecció. Tal i com es
pot observar en les fotografies laterals, el límit dels graons
poden passar fàcilment desapercebuts ja que no hi ha
contrast cromàtic suficient. Mentre pel que fa a les baranes
són escalables amb la perillositat que això comporta.
Pel que fa a l’ascensor, aquest és de doble accés i va amb
clau per evitar que usuaris externs al CEM el puguin utilitzar.
Cal recordar el conflicte que existeix en quant als punts de
control: les escales exteriors de façana (veure 4ª foto lateral)
és fàcil que siguin utilitzades per públic extern, podent arribar
a dalt de tot on desembarca l’ascensor (veure 5ª foto lateral).
D’aquí la necessitat de controlar la utilització de l’ascensor
amb clau.
Proposta: El disseny de l’escala podria ser millorat, tal i com
estableixen les normatives, mitjançant:
- Senyalització de la vora dels graons
- Protegir la barana per tal que no sigui escalable (ja
sigui mitjançant la col·locació de barrots verticals
cada 10cm o col·locant barrera de protecció entre els
barrots existents).
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COMUNICACIÓ VERTICAL
Pavelló secundari
Prioritat Baixa
Descripció: En el cas del pavelló secundari, la comunicació
vertical està resolta únicament a través d’escales. A banda
de la manca d’ascensor, cal destacar també el conflicte de
recorreguts entre usuaris interns al CEM Estació del Nord, i
usuaris externs (que es dirigeixen a altres equipaments
ubicats en plantes superiors). La fotografia lateral superior
mostra les escales centrals que són compartides entre els
diferents equipaments.
Un cop arribats a la P+1, hi ha dos esglaons més de baixada
(veure foto lateral central) per accedir a les pistes polivalents
(sala 4 i sala 5). D’altra banda, per accedir a la sala 6, i per
tal de no haver de passar pel mig de la sala 5, es disposa
d’unes altres escales (veure foto lateral inferior) per arribar-hi.
No obstant, notar que aquesta segona opció implica haver de
passar pel passadís d’ús intern en PB on s’ubiquen les
oficines del CEM i on l’amplada de pas es veu reduïda
puntualment degut a la presència de mobiliari (veure l’apartat
de comunicació horitzontal corresponent, per a més detall).

Proposta: Considerant que la P+1 (la única que queda
inaccessible per manca d’ascensor) únicament ofereix 3
sales polivalents, i sent que a la PB del pavelló principal
també hi ha disponibilitat de sales polivalents, no es
considera indispensable instal·lar un ascensor.
Es recorda, no obstant, que tota la programació oferta en la
planta accessible, també ha d’estar oferta en una planta
accessible per tal de donar accés equitatiu a tots els usuaris.
D’altra banda, de la mateixa manera que en el cas anterior, hi
ha una sèrie de propostes que poden millorar el disseny de
l’escala secundària (foto lateral inferior):
- Senyalització de la vora dels graons
- Protegir la barana per tal que no sigui escalable (ja
sigui mitjançant la col·locació de barrots verticals
cada 10cm o col·locant barrera de protecció entre els
barrots existents).
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidors masculí, femení i grups/infantil – Pavelló principal (PB)
Prioritat Alta
Descripció: A tots els vestidors del pavelló principal (tant el
masculí, femení com el de grups/infantil) s’hi accedeix des
del passadís central, on hi ha unes obertures que porten a
les portes d’accés de cada vestidor, que queden en un segon
pla (veure 1ª foto lateral).
No obstant aquest disseny que garanteix que les portes dels
vestidors no obrin directament a zones de circulació, es
detecten mampares col·locades just davant de la porta
d’accés al vestidor, per garantir una major privacitat. El
problema rau en que els passos resultants són massa reduïts
(74cm d’amplada lliure) i no es permet el radi de gir davant
de la porta (veure 2ª foto lateral).
La distribució interior de tots els vestidors és similar (segons
informen els gestors i segons s’observa en els plànols, també
en el cas del vestidor masculí, que no es va poder visitar el
dia de la visita). El mobiliari utilitzat són bancades perimetrals
amb penjadors a parets, així com bancs centrals amb
penjadors incorporats (veure 3ª foto lateral). En general, tots
els penjadors estan a una alçada massa elevada, pel que cal
disposar-ne d’alguns a una alçada accessible. El mateix
succeeix amb altres complements tals com el mirall o
l’eixugamans.
Cal destacar les bones pràctiques en la senyalització de
taquilles d’utilització preferent per a persones amb
necessitats especials (veure 4ª foto lateral): aquestes estan
ubicades en els extrems, al costat de les zones de pas,
reservant les taquilles inferiors. Notar que les amplades de
pas en els vestidors són sempre correctes, trobant
excepcionalment algun estretament puntual que sempre
permet un pas no inferior a 80cm.
Cada vestidor disposa d’una cambra higiènica adaptada de
disseny correcte, únicament a destacar l’alçada de la pica
que és massa baixa ja que l’espai lliure sota pica és inferior a
70cm (veure 5ª foto lateral). Com a correccions menors,
afegir la manca de maneta auxiliar de la porta, així com el
pestell que és petit i de rosca. Notar que en el cas del
vestidor femení i masculí, es disposa d’una cabina de vàter
extra de dimensions estàndards. Afegir que, en el dia de la
visita, una de les barres de suport abatibles del WC del
vestidor infantil no funcionava.
Pel que fa a les piques, addicionalment a la que hi ha dins de
la cambra higiènica adaptada, també en trobem a la part
comunitària de vestidors, en aquest cas a una alçada
correcte (veure foto lateral inferior). Únicament a destacar la
posició un tant elevada dels complements (eixugamans,
sabó, etc.). Notar que en el cas del vestidor femení trobem
un total de 8 piques (repartides en 3, 3 i 2); en el
grups/infantil, una en cada vestidor; i en el masculí, 5 juntes.
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Pel que fa a les dutxes, trobem cabines individuals
separades per mampares, amb escarxofa a paret i
mecanisme de rosca (veure foto lateral superior). En el
vestidor femení (i en el masculí, segons ens informen) hi ha
dues dutxes adaptades, de disseny acceptable: un seient
abatible, una barra fixa a paret, dutxa telèfon i cortina.
Únicament a destacar que el mecanisme és de rosca (quan
idealment ha de ser de pressió o palanca). Així mateix,
manca la barra abatible pel costat de la transferència. En el
cas dels vestidors de grup / infantils no hi ha cap dutxa
adaptada, únicament es detecta una barra de suport en la
paret oposada (veure foto lateral inferior).
Proposta:
- Pujar alçada pica en els banys adaptats
- Correccions menors en porta d’accés banys adaptats:
col·locació de maneta auxiliar i pestell accessible
- Baixar alçada complements varis (penjadors, sabó,
eixugamans, etc.)
- Col·locació de seient abatible, barres de suport i
dutxa de telèfon en la zona de dutxes col·lectives dels
vestidors de grup /infantils
- Correccions menors en dutxes adaptades: barra de
suport abatible i mecanisme de pressió o palanca
Afegir que no es disposa de cap cambra higiènica adaptada
que funcioni independentment com a peça autònoma familiar
en tot el pavelló. Aquestes són altament recomanables,
pel que s’aconsella crear-ne alguna.
Vestidors monitors – Pavelló principal (PB)
Prioritat Mitja
Descripció: Els vestidors dels monitors tenen una primera
peça compartida, on s’ubiquen les taquilles (veure foto lateral
superior), i dues peces independents, una per home si l’altra
per dones. Ambdues disposen de bancada, penjadors i
estanteria en les parets laterals, i dutxes en la paret posterior
(veure fot lateral inferior). La zona de dutxes està delimitada
per una cortina, trobant dues unitats de dutxes telèfon amb
mecanisme de palanca.
Proposta: Es destaca la manca de WC per als monitors, pel
que s’aconsella habilitar-ne algun. Aquest podria ser
compartit amb la peça familiar que es recomanava en
l’apartat anterior. En la secció de plànols de la present fitxa
es proposa una posició orientativa.
Addicionalment, es llisten correccions menors per als
vestidors de monitors (que es consideren prioritat baixa ja
que actualment no presenten necessitats especials).
- Col·locació de penjadors a una alçada més baixa
- Col·locació de seient abatible, barres de suport i
dutxa de telèfon en la zona de dutxes col·lectives
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidor manteniment – Pavelló principal (PB)
Prioritat Baixa
Descripció: El vestidor del personal de manteniment consta
d’una única peça on trobem bancades, penjadors i taquilles,
així com una pica i una cabina de dutxa (amb dutxa telèfon i
mecanisme de palanca), aixecada 20cm aprox. del paviment
circumdant (veure fot lateral).
Observacions: Notar que només es disposa d’un únic
vestidor (no dos per gènere) i que no és accessible. No
obstant, es considera que això respon a les necessitats reals
del personal, pel que actuar-hi per corregir-ho no es
considera prioritari.
Serveis públics – Pavelló principal (P+1 i P+2)
Prioritat Baixa
Descripció: En la zona de mirador a pistes s’ubiquen els
serveis públics, principalment utilitzats pel personal de les
peces adjacents (fisioterapeuta i centre salut). Es disposa de
dues unitats, una d’elles adaptades. Així mateix, en la planta
superior, previ a l’accés de platja piscina, s’ubica un altre
servei públic adaptat.
En ambdós casos, la peça conté un vàter (amb les seves
respectives barres de suport) i pica a l’interior a una alçada
correcte. El paper de vàter es situa un pèl allunyat, però es
considera practicable. La porta obre cap a l’exterior i no
presenta maneta auxiliar per assistir el seu tancament. Notar
que en el cas del servei de P+1 idealment hauria de ser
corredissa per tal de no obstaculitzar l’espai comú de piques.

Proposta:
- Substitució de porta batent per porta corredissa
- Correccions menors en porta d’accés banys adaptats:
col·locació de maneta auxiliar i pestell accessible
Serveis públics – Pavelló secundari
Prioritat Mitja
Descripció: En la zona de comunicació vertical del pavelló
secundari, es localitzen dos serveis públics, un d’ells
adaptats. Tal i com es pot observar en la fotografia lateral, el
vàter no disposa de motxilla ni tampoc de barra abatible en el
costat de la transferència (s’observa, no obstant, els
ancoratges a paret conforme sí que havia existit
anteriorment). La porta de la cabina obre cap a l’interior, i
l’espai lliure que queda en l’interior permet únicament un gir
de radi de 1,20m.
Proposta: Aquesta peça es considera practicable, a falta de
corregir algunes mancances:
- Col·locació de barra abatible en el costat de la
transferència
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidors – Zona pistes
Prioritat Alta
Descripció: Primerament, cal notar que els vestidors de
pistes queden ubicats fora del punt de control d’accés
d’usuaris, pel que, segons ens informen l’equip gestor de la
instal·lació, en ocasions troben sense-sostre utilitzant les
dutxes. Dit això, els vestidors de pistes estan formats per 4
mòduls idèntics, en simetria. 1 està destinat al públic femení
mentre que els altres 3 són per a abonats masculins. L’accés
als vestidors es fa directament des de pista, trobant dues
portes, una per cada sexe, que porten a un passadís interior
des d’on s’accedeix al vestidor femení, o als 3 mòduls de
vestidors masculins, segons el cas. Notar que en aquest
passadís interior trobem pilars aïllats que, en ocasions,
cauen just davant de la porta d’accés dificultant l’entrada. En
especial, destacar que això succeeix en l’entrada a l’únic
mòdul de vestidor femení (veure foto lateral superior).
Cadascun dels 4 mòduls de vestidors són idèntics, trobant
una primera peça diàfana, amb bancs i penjadors en les
parets perimetrals (veure 2ª foto lateral). A mode general, es
detecta una manca de penjadors a alçada accessible (els
actuals estan a 1,75m) i de taquilles o similars per deixar les
pertinences personals (aclarir que els únics armaris que es
disposa, amb opció de tancar amb clau, es localitzen en el
passadís interior d’accés a vestidors).
A continuació de la peça diàfana de bancs i penjadors,
s’accedeix a un espai central, on trobem dues piques a una
banda (veure 3ª foto lateral) i una cabina amb vàter a l’altra
banda (veure 4ª foto lateral). Pel que fa a les piques,
presenten l’espai lliure d’obstacles en la seva part inferior,
però els complements (mirall, sabó, etc.) es situen massa
alts; en especial l’eixugamans que es troba situat a 1,60m del
terra. Pel que fa al vàter, aquest és sense motxilla i no es
detecten barres de suport. Així mateix la porta obre cap a
l’interior, pel que l’espai (tot i ser més o menys generós), no
resulta practicable a usuaris de cadira de rodes.
Un cop superat l’espai centrals de piques i vàter, s’arriba a la
peça posterior on s’ubiquen les dutxes col·lectives (veure 5ª
foto lateral). Hi ha un total de 6 dutxes per cada mòdul, totes
elles amb carxofa a paret i mecanisme de rosca. No es
detecta cap unitat accessible.
Proposta:
- Col·locació de tires de penjadors a una alçada més
baixa i d’una desena de taquilles
- Baixar complements pica (mirall, sabó, eixugamans)
- Adaptació de cabina de vàter (col·locació de barres
de suport i porta corredissa)
- Col·locació de seient abatible, barres de suport i
dutxa de telèfon en la zona de dutxes col·lectives
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Serveis públics – Zona pistes
Prioritat Alta
Descripció: Des de la zona central de pistes, també es pot
accedir als serveis públics, d’homes i de dones, que només
s’utilitzen en cas d’esdeveniments puntuals (fires, etc.); en
cas contrari, romanen tacats en clau.
Ambdós serveis són pràcticament iguals, amb la única
diferència que el d’homes disposa de 6 urinaris i menys zona
de piques respecte al de dones (veure 1ª i 2ª fotos laterals,
respectivament). En ambdós casos, les piques tenen una
alçada notable (0.95m respecte el terra), pel que s’ha
habilitat una pica més baixa accessible en un dels extrems, a
0,80m del terra (veure 3ª foto lateral). Dir que en el cas del
servei de dones, la pica accessible està en l’extrem oposat a
l’accés, mentre que en el cas dels homes està just a
l’entrada, ja que en l’extrem oposat en aquest cas hi trobem
els urinaris.
Pel que fa als vàters, tant en el servei d’homes com el de
dones, es disposa de 4 cabines normals i 2 adaptades. Las
cabines adaptades presenten unes dimensions correctes i
porta d’obertura cap a l’exterior. Així mateix, les barres de
suport són correctes: fixa la situada al costat de paret i
abatible pel costat de la transferència (veure 4ª foto lateral).

Observacions: Únicament destacar la manca d’una barra de
suport en una de les cabines adaptades (veure 5ª foto
lateral). S’entén que es va trencar i cal ser reposada, pel que
es recorda la necessitat de garantir un correcte manteniment
de les instal·lacions.
D’altra banda, recordar que per a una plena accessibilitat
seria convenient disposar d’un rentamans a l’interior de la
cabina adaptada (així com disposar d’una paperera per a la
higiene personal). No obstant, no es pressuposta aquesta
intervenció ja que es considera practicable la solució actual.
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PISTES / SALES POLIVALENTS
Sales polivalents
Descripció: El CEM Estació del Nord disposa de diverses
sales i pistes polivalents.
Primerament es destaquen les pistes centrals situades entre
ambdós pavellons, el principal i el secundari (veure 1ª foto
lateral). A més a més, en aquesta mateixa zona central, però
en l’edificació que dóna a la façana principal del C/ Nàpols,
es detecta un altre espai polivalent on s’ubica una pista de
rítmica i taules de ping-pong (veure 2ª foto lateral).
Pel que fa a sales polivalents per a diverses activitats
(aeròbic, pilates, ioga, etc.) n’hi ha una de grans dimensions
a la planta baixa del pavelló principal, així com 3 de
dimensions més petites a la planta primera del pavelló
secundari veure 3ª i 4ª fotos laterals). Notar que aquestes
darreres no disposen d’un accés accessible, però sent que
existeix una alternativa en planta accessible, no es considera
un major problema.
D’altra banda, tant en planta baixa com en planta primera del
pavelló principal (ambdues amb accés accessible) s’ubiquen
sales amb maquinària (bicis, cintes estàtiques, peses, etc.).
En aquest cas, únicament a destacar que Cal tenir cura que
tota aquella maquinària adaptada o susceptible de ser
utilitzada per PMR, cal que s’ubiqui al costat del passadís,
per tal que s’hi pugui accedir fàcilment.
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Prioritat Mitja
Descripció: El CEM Estació del Nord disposa de dues
piscines: un vas gran de 25m i un petit tipus jacuzzi de 12m
aprox. (veure 1ª i 2ª fotos laterals, respectivament). El vas
gran disposa d’una cadira hidràulica submergible per accedir
a l’aigua (però aquesta no sempre està col·locada a punt per
ser utilitzada, sinó que només es deixa de forma permanent
l’estructura i la cadira es treu i es posa segons les
necessitats). En canvi, el vas petit no disposa de cadira
hidràulica, únicament d’unes baranes de suport.
Addicionalment, existeix un petit mòdul de sauna, amb una
bancada interior de 55cm d’alt (veure 3ª foto lateral). La porta
d’accés, a banda de la seva reduïa amplada, presenta un
ressalt degut al marc inferior de la porta (veure foto lateral
inferior).
Destacar que, tal i com es habitual, es disposa d’una zona de
dutxes d’aigua dolça per esbandir l’aigua clorada de piscina,
però que no hi ha cap unitat adaptada. Tot i que el més
recomanable és que els usuaris de cadira de rodes utilitzin
una de plàstic cedida pel centre, es recomana habilitar un
seient abatible, necessari per a gent gran o altres necessitats
especials.

Proposta:
- Col·locar una cadira hidràulica en el vas petit.
- Col·locar un seient abatible, amb les seves barres de
suport corresponents, en la zona de dutxes.
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Prioritat Baixa
Descripció: Les úniques graderies que es detecten en tot el
CEM Estació del Nord són les ubicades en la pista de rítmica
(veure foto lateral). Aquestes no són accessibles, de manera
que donat el cas de tenir usuaris de rodes entre el públic,
aquests anirien col·locats just al costat, assimilant la
continuació de la primera filera de graderia.
Aquest disseny no suposa un major inconvenient i es
considera practicable

ESPAIS SINGULARS
Solàrium exterior

Prioritat Mitja
Descripció: El CEM Estació del Nord disposa d’un jardí
privat on s’ubica el solàrium exterior i la zona de volei platja.
L’accés a l’exterior es realitza des del passadís central de PB
del pavelló principal (des d’on s’accedeix també als vestidors)
a través d’una gran porta corredissa (veure foto lateral
superior). Les guies d’aquesta porta generen uns petits
ressalts que es consideren practicables.
La zona de gandules per a prendre el sol està ubicada sobre
la gespa (veure foto lateral), terreny difícilment transitable per
a certs usuaris si no s’assegura un correcte manteniment. De
totes maneres, sent que la franja perimetral a tocar de façana
està pavimentada, es considera practicable.

Volei platja

Prioritat Mitja
Descripció: La zona de volei platja està en l’extrem oposat,
un cop superat el solàrium (veure foto lateral). Sent que la
sorra és, de per si, un terreny no accessible, no es considera
prioritari donar-li facilitar-li un accés per a usuaris de cadira
de rodes. No obstant, es considera practicable per part
d’altres usuaris amb necessitats especials
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PLÀNOLS ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Índex de plànols:
-

Plànol general: on s’ubiquen totes les actuacions menors, així com es localitzen els
plànols detalls de les diferents intervencions

-

Plànol detall D1: Proposta nou control d’accés

-

Plànol detall D2: Portes d’accés vestidors pistes

-

Plànol detall D3: Detall remodelació tipus vestidors pistes

-

Plànol detall D4: Proposta de cambra higiènica familiar
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PRESSUPOST
Partida
Prioritat Alta
Projecte de reorganització d’usos i accessos i punts de
Un.
control
Projecte de cambra adaptada familiar a la zona de
Un.
vestidors de Planta Baixa
Un. Habilitar taulell accessible en el punt de control
Col·locar la pica a una alçada superior en els banys
H.
adaptats
Col·locació d’equip complert per a dutxa accessible
Un. (seient abatible + plat de dutxa + barres de suport+
dutxa telèfon)
Col·locació de barra de suport abatible en vàter/dutxa
Un.
ancorada a paret
Col·locació de mecanisme de pressió o de palanca a la
Un.
dutxa
Ml. Col·locació de tira de penjadors a baixa alçada
H. Baixar l'alçada dels complements de la pica i penjadors
H. Baixar l'alçada dels complements de la pica i penjadors
Un. Adaptar cabina completa del vestuari de les pistes
1

Cost Un.

Un.

Cost Total

n.v.1

1

-

n.v.1

1

-

100,00 €

1

100,00 €

16,10 €

2

32,20 €

728,24 €

1

728,24 €

204,53 €

1

204,53 €

82,91 €

1

82,91 €

46,08 €
16,10 €
16,10 €

19,85
3
1

914,69 €
48,30 €
16,10 €

525,01 €
1
SUBTOTAL

525,01 €
3.315,82 €

n.v.: cost no valorat perquè depèn d’un projecte extern

Prioritat Mitja
Col·locació de maneta auxiliar en la cara interior de la
Un.
porta d’accés al servei adaptat
Un. Col·locació de pestell amb indicació d’ocupació
Col·locació de barra de suport abatible en vàter/dutxa
Un.
ancorada a terra o paret
Un. Col·locació de cadira hidràulica en el vas petit
H. Baixar l'alçada dels accessoris de la pica
Ml. Col·locació de tira de penjadors a baixa alçada
Un. Pujar l'alçada de les piques en els banys adaptats
Col·locació de barra de suport en vàter/dutxa ancorada
Un.
a paret
Col·locació d’equip per a dutxa accessible (seient
Un.
abatible + barres de suport)
Col·locació d’equip complert per a dutxa accessible
Un. (seient abatible + plat de dutxa + barres de suport+
dutxa telèfon)

Prioritat Baixa
Col·locació de tarima de fusta per igualar nivells en
M2 .
zona piscina

6,24 €

8

19,92 €

13,70 €

8

109,60 €

320,48 €

4

1.281,92 €

3.600,00 €
16,10 €
46,08 €
16,10 €

1
1
39,36
2

3.600,00 €
16,10 €
1.813,71 €
32,20 €

204,53 €

4

818,12 €

645,33 €

1

645,33 €

728,24 €

1

728,24€

SUBTOTAL

9.065,14 €

100,94 €

21,83

2.203,52 €
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Un.
Un.
Ml.
Ml.
Un.
Un.
Un.
Un.

Sanejament i manteniment de les peces deteriorades
de l'ascensor
Col·locació d'estores fixades a terra
Senyalització a la vora dels graons de les escales
Protecció de l'escala per a que no sigui escalable
Col·locació de maneta auxiliar en la cara interior de la
porta d’accés al servei adaptat
Col·locació de pestell amb indicació d’ocupació
Substitució de porta batent per porta corredissa
Desplaçament de barra de suport abatible en
vàter/dutxa ancorada a terra o paret

CEM Estació del Nord – ID: 01

150,00 €

1

150,00 €

6,89 €
1,70 €
30,50 €

3
98,40
30,30

20,67 €
167,28 €
924,15 €

6,24 €

3

18,72 €

13,70 €
265,46 €

3
4

41,10 €
1.061,84 €

16,10 €

2

32,20 €

SUBTOTAL

4.619,48 €

TOTAL

17.000,44 €

SALA 6
SALA 5

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

SALA 4

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

SAUNA

D1

SALA 6
SALA 5

SALA 4

COMPTADORS

D4

D1

ARQUITECTE:

DATA:

D2

ESCALA:

D3

GENR.

CUARTO
MATERIAL
NETEJA

VESTIDOR
MONITORS

CUADRES

DESHUMECTADORA

MANTENIMENT

CLIMATIZADOR

ACUMULADORES

ID: 02

ESTAT ACTUAL:

Accessible amb ajuda

RESULTANT:

Accessible

TIPUS B

CEM Piscina Sant Jordi

(Plànols en paper)

Carrer París, 114, 08029 Barcelona

INFORMACIÓ GENERAL
Codi intern IBE:
Tècnic d’obres IBE:
Gestor privat:
Ús principal:
Nº Plantes:
Estat / observacions:
Altres dades de contacte:

207JRD
Jorge Macri (jmacril@bcn.cat / 680 158 443)
Elena Davesa (direcciopsj@natacio.cat / 637 743 482)
Piscina esportiva tancada
Planta Baixa +2 i planta soterrani
Els plànols facilitats no corresponen exactament a la realitat
www.piscinasantjordi.cat | psj@natacio.cat | 934 109 261

ESTAT ACTUAL
ACCÉS

Practicable

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Practicable

COMUNICACIÓ HORITZONTAL

Accessible

COMUNICACIÓ VERTICAL

Accessible amb ajuda

SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS

Parcialment practicable

PISTES / SALES POLIVALENTS

Accessible

VASOS PISCINES

Practicable

GRADERIES

Accessible amb ajuda

ESPAIS SINGULARS

No procedeix

PRIORITAT BAIXA
NECESSITAT D’ESTUDI MÉS DETALLAT
Visites: 14/06/2016 i 24/11/2016
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CEM Piscina Sant Jordi – ID:02

ESTAT ACTUAL
ACCÉS
Plaça reservada per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)
Prioritat Mitja
Descripció: Es disposa de 2 places d’aparcament reservat a
PMR, durant l’horari d’obertura del centre, en el mateix vial del
C/ Paris, de forma propera a la instal·lació. Aquestes estan
degudament senyalitzades, tant amb un senyal vertical com
amb pintura groga en el vial.
L’inconvenient és que estan situades a uns 45m d’un pas de
vianants accessible i per arribar fins a ell s’ha d’anar per la
calçada envaint el carril contigu a les places d’aparcament, el
qual es tracta d’un carril BUS bastant transitat. Assenyalar
també que és per aquest mateix carril per on baixa el
conductor, per tant no està garantit el descens del vehicle de
forma segura, ja que hi ha risc de ser envestit per alguns dels
vehicles motoritzats que hi circulen. Així doncs es considera
que l’accés a la vorera no està del tot resolt.
Proposta: Reubicar plaça reservada per tal que estigui més a
prop d’un pas de vianants accessible. S’ha considerat la
possibilitat d’intercanviar l’espai reservat per a la parada de
BUS per les places PMR, ja que aquestes estan situades de
forma més propera al pas de vianants.
Aquesta intervenció depèn de Via Pública pel que cal
parlar amb els tècnics municipals responsables.
Porta d’accés principal
Descripció: Es troba un petit desnivell davant la porta d’accés
principal, però amb un pendent molt suau (inferior al 6%) amb
un replà davant de la porta d’accés a la instal·lació. La porta
és corredissa i per tant no interfereix en l’espai lliure de gir per
a les possibles maniobres (a més a més, en tractar-se de
portes d’obertura automàtica, la necessitat del requeriment
resulta encara menor). Tant a l’exterior com a l’interior trobem
estores de pèl curt que no interfereixen ni dificulten la normal
circulació. Únicament comentar que, mentre l’estora de
l’exterior es troba ben encastada al terra, la de l’interior no ho
està, pel que cal vigilar que sempre estigui ben fixada.
ATENCIÓ AL PÚBLIC
Taulell d’atenció

Prioritat Baixa
Descripció: El taulell d’atenció al públic se situa a la dreta de
la porta d’accés i té una única alçada a 1-1,10 m aprox. Per
tant, no és del tot adaptat però tampoc és excessivament alt,
pel que es podria arribar a considerar practicable.

Proposta: Caldria disposar d’una zona d’atenció al públic a
80-85 cm, fet que cal tenir present cara a remodelacions en un
futur.
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CEM Piscina Sant Jordi – ID:02

COMUNICACIÓ HORITZONTAL
Amplades de pas
Descripció: Com s’observa en la 1ª fotografia del lateral, el
punt de control d’accés dels usuaris a l’interior de les
instal·lacions es fa a través d’un sistema de torns giratoris, que
no seria apte per a usuaris en cadira de rodes. No obstant, es
disposa també com a accés alternatiu accessible, al costat
dret dels torns, d’una porta de 90cm, d’obertura automàtica
batent, motoritzada, que s’acciona des de recepció.
Pel que fa a la resta de recorreguts interiors públics de l’edifici
(veure 2ª fotografia lateral) presenten amplades de pas
generoses, si més no correctes; sempre permetent radis de gir
accessibles a banda i banda de les portes. Així mateix, totes
les portes tenen una amplada mínima de 80cm.
En excepció de les grades que s’expliquen detalladament més
endavant.

Paviment interior
Descripció: El paviment és ceràmic, continu o de fusta
(segons el cas), però en general llis i anivellat, excepte en la
zona de la piscina que és rugós i antilliscant (veure foto lateral
superior). En les zones d’accés públic es troben algunes
estores de pel curt que no dificulten el pas, però sense
detectar graons aïllats en el recorregut, pel que es pot
considerar accessible (veure 2ª fotografia lateral).
En excepció de les grades que s’expliquen detalladament més
endavant.
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CEM Piscina Sant Jordi – ID:02

COMUNICACIÓ VERTICAL
Escales accés públic zona grades
Prioritat Alta
Descripció: En el vestíbul principal d’accés al centre, en la
planta baixa, trobem 4 caixes d’escales d’ús públic. Totes elles
comuniquen la PB i la P+1, on es situen les grades. (Notar que
les dues escales centrals també comuniquen amb la planta
soterrani on es situa el gimnàs, i seran descrites en el següent
apartat)
Les 4 caixes d’escala són idèntiques, amb amplades
generoses (superiors al 1,50m), amb graons sense contrast
visual entre petja i contrapetja ni senyalització de vora. De
forma excepcional, en l’escala situada més allunyada de
l’accés, es detecta una plataforma remunta-escales per poder
pujar les PMR que ho requereixin (veure 1ª foto lateral).
Notar que aquesta escala que disposa de plataforma, també
disposa d’un passamà continu a paret, mentre que la resta
caixes d’escales no tenen passamà a paret (veure 1ª i 2ª fotos
laterals respectivament). Pel que fa a la barana del costat
extern, en tots els casos és de barrots horitzontals (disseny
que no es considera adequat per ser escalable). Pel que fa al
passamà d’aquestes baranes externes, està resolt a base de
tubulars rectangulars (disseny no ergonòmic que dificulta la
subjecció).
D’altra banda, existeixen dues caixes d’escales més, situades
una en cada extrem de les 4 caixes tot just descrites, que
comuniquen la P+1 directament amb el carrer a l’exterior.
Aquestes estan habitualment inutilitzades (veure 3ª foto
lateral), i només s’obren en cas d’esdeveniments puntuals.
Proposta: El disseny de les escales s’hauria d’adequar a les
normatives actuals, mitjançant:
- Senyalització de les vores dels graons.
- Col·locar passamà continu a paret en aquelles on se’n
disposi.
- Substituir les baranes amb barrots horitzontals
existents per baranes no escalables, o col·locar uns
plafons continus provisionals com a mesura immediata
a l’espera de la solució definitiva.
- Afegir un passamà circular a les baranes de tubulars
rectangulars per tal que permeti una subjecció fàcil.
Val a dir que la plataforma es considera una mesura poc
adequada, ja que no transmet estabilitat ni seguretat a l’usuari
que l’utilitza, en especial tenint en compte les seves reduïdes
dimensions. Per aquest motiu es proposa treure-la un cop
s’hagin executat les obres per a incorporar ascensors
(s’explica més endavant).
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CEM Piscina Sant Jordi – ID:02

COMUNICACIÓ VERTICAL
Escales abonats accés gimnàs (Planta Soterrani)
Prioritat Baixa
Descripció: Tal i com s’ha descrit en l’apartat anterior, les
dues escales centrals també baixen a la P-1 on es situa el
gimnàs. Actualment una d’elles presenta el pas barrat, mentre
que l’altra és d’ús exclusiu per abonats i també disposa d’una
plataforma remunta-escales de característiques molt similars a
la detallada en l’apartat anterior (veure foto lateral superior).
El disseny de l’escala és d’amplada generosa (superior al
1,50m), amb graons sense contrast visual ni acabament
antilliscant, a excepció del que seria el replà inferior on trobem
5 tires antilliscants (veure foto lateral inferior). A banda paret,
trobem un passamà continu ancorat a paret de forma correcta,
mentre que el costat exterior està protegit per una barana de
barrots horitzontals de disseny millorable ja que és susceptible
a ser resulta escalable (tot i que val a dir que la presència de
la maquinària de la plataforma remunta-escales fa més difícil
que resulti escalable).
Proposta:
- Senyalització de la vora dels graons.
- Substituir la baranes amb barrots horitzontals existents
per a baranes no escalables o col·locar plafons
continus provisionals com a mesura immediata a
l’espera de la solució definitiva.
Val a dir que la plataforma es considera una mesura poc
adequada, ja que no transmet estabilitat ni seguretat a l’usuari
que l’utilitza, en especial tenint en compte les seves reduïdes
dimensions. Per aquest motiu es proposa treure-la un cop
s’hagin executat les obres per a incorporar ascensors
(s’explica més endavant).
Escales abonats accés zona piscina
Prioritat Baixa
Descripció: Per tal d’accedir de la PB on es situen els
vestidors a la P+1 on es situa la piscina, es disposa de dues
escales, una pel vestidor femení i una altra pel masculí, de
disseny idèntic en simetria:
Són escales de 3 trams en disposició en U i amplades
superiors a un metre, tenen senyalització de vora però no hi
ha contrast entre petja i contrapetja. Consta d’un passamà
continu a paret on en alguns trams es duplica i n’apareix un
altre a una altura inferior adaptat per a usuaris de menor
alçada (com els nens). També té una barana amb barrots
tubulars rectangulars horitzontals que, per tant, és escalable.
Al ser una zona humida el paviment és correcte, rugós i
antilliscant.
Observacions:
- Substituir la baranes amb barrots horitzontals
existents per a baranes no escalables o com a mínim
afegir uns plafons continus provisionals com a mesura
immediata a l’espera de la solució definitiva.
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CEM Piscina Sant Jordi – ID:02

COMUNICACIÓ VERTICAL
Escales de servei
Descripció: A un extrem de la zona de la piscina hi ha una
escala de cargol que connecta amb una passera que
ressegueix el perímetre de la façana pel costat oposat a les
grades i que és per al servei de manteniment de les
instal·lacions i neteja dels paraments vidriats. No procedeix
en aquest estudi.

Manca d’ascensor

Prioritat Alta
Descripció: Actualment no es disposa de cap ascensor o
elevador que permeti accedir de forma autònoma a les
diferents àrees del CEM Piscina Sant Jordi (zona piscina,
gimnàs, graderies, etc.)
Si bé es cert que es disposa de plataformes remunta-escales
per comunicar planta baixa amb planta graderies i planta
gimnàs respectivament, aquestes no es consideren solucions
òptimes ja que requereixen de l’assistència de tercers, amb
l’efecte en l’autoestima de l’usuari que això comporta.
De la mateixa manera, per tal d’accedir a cota piscina, si bé
és cert que existeix un recorregut alternatiu per l’exterior de
l’edifici a través de rampes de fort pendent, aquest no es pot
considerar una solució apte a efectes d’una correcta
accessibilitat.
Proposta: Per tant, es considera necessari instal·lar
ascensors (o mecanismes de comunicació vertical similars)
que garanteixin una utilització autònoma i segura. Caldran:
- Un ascensor que comuniqui el vestíbul principal
d’entrada (en PB) i la zona de grades (P+1). Es pot
aprofitar aquest mateix ascensor per comunicar amb
la zona de gimnàs (P-1), tot i que caldria que vagi
regulat amb clau per tema de control d’accés abonats.
(La seva posició orientativa és grafia en la fotografia
lateral superior).
- Dos ascensors per comunicar els vestidors (PB) amb
la piscina (P+1), situats en cadascun dels forats
d’escala corresponents. (Es mostra la seva posició
orientativa en les fotografies laterals inferiors).
En l’apartat corresponent de plànols es grafia la posició de
l’ascensor considerada idònia a nivell de mobilitat i programa
de l’equipament, però a la realitat aquesta anirà supeditada a
l’estructura de l’edifici. Per tant, aquesta proposta implica
realitzar un estudi més detallat, pel que no queda
pressupostat en la present fitxa.
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CEM Piscina Sant Jordi – ID:02

SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Espais comuns - Vestidors femení i masculí (Plata Baixa)
Prioritat Mitja
Descripció: El vestidor femení i vestidor masculí presenten un
disseny similar, segons s’observa en el plànol i segons ens
informen el propi gestor de la instal·lació (només es va poder
visitar el vestidor femení el dia de la visita).
Es tracta d’espais amplis, distribuïts de forma diversa amb varietat
de mobiliari (veure les fotos laterals successivament): des de
taquilles amb banc incorporat; zona amb bancs i tires de penjadors
alts a paret; zona exclusiva d’emmagatzematge amb taquilles a
banda i banda sense bancada; fins a cabines de canviadors
individuals per a una major intimitat. Es garanteix, per tant,
diversitat d’opcions segons les necessitats.
Afegir que, des d’ambdós vestidors, es pot accedir també a 4
canviadors de grups respectivament (3 dels quals són idèntics i el
quart té unes dimensions majors). Tots ells són de distribució
similar: un espai central lliure i bancades amb penjadors alts en les
parets laterals. Cap d’ells incorpora aparells sanitaris, per tant
s’utilitzen els serveis generals dels vestidors que es detallen tot
seguit:
-

Zona de piques i cabines de vàter (veure 5ª foto lateral): no
hi ha cap cabina de WC adaptada, mentre que pel que fa
als lavabos disposen d’espai inferior lliure, per tant són
correctes (només a destacar l’alçada elevada de la majoria
dels accessoris)

-

Zona de dutxes col·lectives (veure 6ª foto lateral): totes
elles de carxofa a paret i amb mecanisme d’obertura de
rosca (disseny no recomanable, pel que s’aconsella
substituir en un futur). Sí que es detecta una unitat
accessible, amb el seu seient i dutxa telèfon. Aquesta està
situada de forma correcta en cantonada, però en la
cantonada més allunyada des del punt d’accés, pel que pot
resultar poc adient per a certs PMR. D’altra banda, faltaria
incorporar la barra abatible del costat de la transferència (i,
idealment, una safata per al sabó propera al seient).

Propostes:
- Col·locar una cabina completa de WC accessible (veure
detall en els plànols corresponents).
- Desplaçar tots els accessoris situats massa alts o allunyats
(miralls, eixugamans, sabó, assecadors, penjadors, etc.)
- Col·locar barra de suport abatible i safata de sabó per a la
dutxa accessible. (Es recomana ubicar-la més propera a
l’accés, tenir-ho present cara a futures remodelacions).
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Serveis públics masculí i femení (Planta Baixa)
Descripció: En planta baixa, tant abans d’entrar al vestidor
masculí com al femení, trobem uns lavabos públics on hi ha
una cabina adaptada en ambdós casos de disseny molt
similar i correcte: porta d’obertura cap a l’exterior amb
maneta auxiliar incorporada i pestell de palanca, vàter en
cantonada amb barra de suport fixa a paret i abatible la del
costat de la transferència.
La única diferència seria que en el cas del servei adaptat
masculí la pica rentamans està incorporada en la pròpia
cambra (veure 3ª foto lateral), mentre que en el cas del
servei femení la pica es troba a l’exterior de la cabina, en la
zona comuna, però també és adequada (veure 4ª foto
lateral).
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Cambra higiènica adaptada - (Planta Piscina)
Prioritat Alta
Descripció: A la planta de cota piscina trobem una cambra
higiènica completa adaptada d’accés independent, pel que es
pot considerar com a cambra higiènica familiar (un cop
solucionat l’accés a planta piscina, tal i com s’ha comentat en
el seu apartat corresponent).
El disseny d’aquest servei adaptat és correcte, a falta de
petites correccions:
- Zona dutxa: manca la barra abatible pel costat de la
transferència, així com safata per deixar el sabó
- Zona vàter: notar que està col·locat excessivament
proper a la paret, pel que la seva utilització pot resultar
un tant incòmoda, especialment per part de persones
corpulentes.
- Zona pica: correcte, únicament a destacar la posició
elevada del sabó de mans i la manca d’aparell
d’eixugamans.
- Porta: d’obertura cap a l’exterior amb maneta auxiliar.
Únicament a destacar la posició del pestell massa alt
(veure 4ª foto lateral)
Notar també que, degut a la manca de manteniment, tant la
cadira abatible de dutxa com la barra de paret abatible del WC
estan en mal estat i no es poden abatre correctament pel que
s’haurien de substituir.
Proposta:
- Dutxa: col·locar barra de suport abatible i safata pel
sabó; assegurar manteniment cadira de dutxa.
- Vàter: assegurar manteniment de la barra abatible;
desplaçar paper de vàter (sempre accessible des de la
posició asseguda a la tassa de vàter) per disposar de
més espai de moviment corporal.
- Pica: rectificar posició/manca accessoris
- Porta: rectificar posició pestell
Vestidors adaptats - (Planta Piscina)
Prioritat Baixa
Descripció: A la mateixa planta de la piscina (sota la part
destinada als àrbitres) hi ha dos canviadors adaptats (un
masculí i un femení), els quals disposen d’un banc de fusta i
una cadira de plàstic, a més en el femení hi ha un assecador a
una altura adequada. La porta del masculí obra cap endins
(veure foto lateral) mentre que la del femení és correcte i obra
cap enfora.
Observacions: Cap dels dos consta d’aparells sanitaris, pel
que la utilitat d’aquesta peça és relativa.
S’hauria de girar l’obertura de la porta del canviador masculí
perquè obri cap enfora.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Serveis públics - (Vestíbul Planta Primera)
Prioritat Alta
Descripció: En el vestíbul de la planta primera, en la zona
prèvia a graderies, hi ha dos paquets de lavabos públics,
ambdós subdividits en dues zones segons sexe masculí o
femení.
Notar que un dels serveis es trobava tancat al públic el dia
de la visita, precisament el que conté les peces adaptades,
pel que no es va poder comprovar el seu correcte
disseny.
Pel que fa al servei que sí que es va poder visitar, tant en els
lavabos masculins com en els femenins, es troba un graó a la
porta d’entrada que impedeix el pas a usuaris de cadires de
rodes. A més a més, a l’interior per accedir a les cabines de
WC n’hi ha un altre (veure fotografia lateral superior).
Pel que fa a les piques són correctes, tot i que els accessoris
(miralls, sabonera, etc.) estan massa amunt.
Propostes: Es considera que ja existeix l’alternativa de
serveis adaptats en planta, tot i que no es van poder visitar i
cal corroborar.
Serveis públics - (Planta Gimnàs)
Descripció: En la mateixa planta on s’ubica el gimnàs hi ha
uns serveis públics dels quals un és adaptat i correcte en tots
els seus aspectes. Únicament a destacar les petites
correccions habituals tals com la recol·locació de tots els
accessoris col·locats massa elevats.
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PISTES / SALES POLIVALENTS
Gimnàs
Descripció: El gimnàs està ubicat a la planta soterrani i consta
de diferents sales repartides per la planta, en total 5.
En general és tot correcte, en totes les sales el paviment és
adequat i els petits ressalts que hi ha es solucionen amb
rampes inferiors al 4%.
Sols en un únic punt hi ha una diferència de desnivell d’uns 30
cm que es soluciona correctament amb petita rampa que en
els seus extrems hi ha espai suficient pel gir d’un radi de
1.50m. També disposa de dos graons alternatius a la rampa
amb el passamà adequat (veure foto lateral inferior).
Únicament cal recordar que, en la distribució interior de les
peces de gimnàs, cal assegurar que totes aquelles
maquinàries susceptibles de ser utilitzades per usuaris de
cadira de rodes, cal que estiguin col·locades adjacents a les
zones de circulació, per tal d’assegurar els espais necessaris
de transferència.

VASOS PISCINES
Accés

Prioritat Mitja
Descripció: El centre disposa d’un vas de piscina esportiva
de 8 carrils, enrassat amb el paviment circumdant, que és
correcte, rugós i antilliscant. Hi ha una zona de dutxes a la
mateixa planta previ al descens cap als vestidors.
Es disposa d’una cadira de plàstic hidràulica submergible
apte per a PMR. Cal destacar, no obstant, que en el moment
de la visita estava muntada al revés.
Observacions:
- Cal assegurar formar el personal per tal que sempre
es col·loqui la cadira en el sentit correcte. En cas
contrari, un cop muntada per un tècnic expert, caldrà
que aquesta quedi fixe per a poder garantir un
correcte funcionament i manteniment.
- Sent que ja hi ha una cambra higiènica adaptada en
planta piscina, no es considera indispensable adaptar
la zona de dutxes, tot i que sí recomanable per
assegurar una òptima integració.
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Accés

CEM Piscina Sant Jordi – ID:02

Prioritat Alta
Descripció: Els accessos a les grades es poden realitzar des
del vestíbul de la planta primera o des de la pròpia piscina:
- L’accés des de la piscina es fa a través d’unes
escales que actualment consten de 7 graons i salven
un desnivell de 1.27m i que per tant no és accessible
a qualsevol usuari (veure 1ª foto lateral).
-

L’accés des del vestíbul es fa a través de diferents
rampes (fins a un total de 8), que en qualsevol dels
casos es tracta d’una rampa no adequada, ja que en
el seu extrem inferior hi ha directament les portes
sense un replà previ i el seu pendent és superior al
12% (veure 2ª i 3ª fotos laterals).

D’altra banda, en un extrem a la part inferior de les graderies
(part més propera a la piscina) hi ha una zona de 1.60m
d’amplada que està reservada als usuaris de cadira de rodes.
(veure 4ª foto lateral). Aquesta zona està protegida per una
barana de disseny acceptable, únicament a corroborar que
l’alçada del passamà no entorpeixi la vista als usuaris. En
cas afirmatiu, caldria rectificar.
Pel que fa a la resta de barreres de protecció de la zona de
les grades (veure foto lateral inferior), consten de 2 o 3
barrots horitzontals tubulars, deixant un buit important entre
ells. En qualsevol dels dos casos són inadmissibles a nivell
de seguretat, pel que caldria rectificar, diferenciant el
disseny, segons si es tracta de baranes laterals de suport a
les escales, o barreres de protecció frontals.
Proposta: Són necessàries una sèrie de mesures de
correcció:
- Suavitzar el pendent de la rampa d’accés a graderies
que condueix a la zona reservada (segons els
plànols facilitats, els forjats es situen a la mateixa
cota, pel que no caldria cap rampa sinó que es
podria anar a peu pla. CAL REVISAR)
- Substituir les barreres de protecció i baranes actuals
per d’altres accessibles.
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PLÀNOLS ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Índex de plànols:
-

Plànol general: on s’ubiquen totes les actuacions menors, així com es localitzen els
plànols detalls de les diferents intervencions

-

Plànol detall D1: Vestidors femenins

-

Plànol detall D2: Vestidors masculins

-

Plànol detall D3: Rampa accés graderies
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DATA:

D3

D1

ARQUITECTE:

D2

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:
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PRESSUPOST
Partida

Cost Un.

Prioritat Alta
Senyalització de vora dels graons totes les escales des
Ml.
de vestíbul a P+1 o a P-1
Col·locació de passamà ergonòmic a paret al llarg de
Ml.
tot el recorregut de les escales que no en tinguin
Substitució baranes amb barrots horitzontals per
Ml.
plafons continus en caixes d’escala dels vestíbuls
Col·locació de passamà ergonòmic a les baranes
Ml.
substituïdes
Instal·lació d’ascensor per comunicar vestíbuls de PB,
Un.
P+1 i P-1
Instal·lació d’ascensor per comunicar vestidors de PB i
Un.
Planta Piscina
Suavitzar pendent rampa d’accés a les grades i
Un.
generar un replà en l’extrem inferior
Substitució de les escales d’accés a les grades des de
Un.
la piscina per un sistema de rampes accessibles
Substitució baranes amb barrots horitzontals per
Ml.
plafons continus en les grades
Substitució de seient dutxa accessible en mal estat en
Un.
cambra higiènica adaptada (Planta piscina)
Substitució de la barra en mal estat de suport abatible
Un.
en vàter ancorada a paret
Col·locació de la barra de suport abatible en dutxa
Un.
ancorada a paret
Obertura dels lavabos adaptats existents en el vestíbul
Un.
de P1
1

Cost Total

1,70 €

420

714,00 €

30,50 €

80

2.440,00 €

92,46 €

42

3.883,32 €

30,50 €

42

1.281,00 €

n.v.1

1

-

n.v.1

2

-

n.v.1

1

-

n.v.1

1

-

30,50 €

190?

5.795,00 €

440,80 €

1

440,80 €

320,48 €

1

320,48 €

166,05 €

1

166,05 €

16,10 €

1

-

SUBTOTAL

€

15.040,65 €

n.v.: cost no valorat perquè depèn d’un projecte extern

Prioritat Mitja
Un. Reubicació de la plaça d’aparcament reservada
Col·locació d’equip complert per cabina WC accessible
Un.
(barres de suport + pestell + maneta auxiliar porta)
Desplaçament dels accessoris a una alçada inferior en
Un.
diferents zones dels vestidors
Ml. Col·locació de tira de penjadors a baixa alçada
Col·locació de la barra de suport abatible en dutxa
Un.
ancorada a paret
Col·locació de recolza-braços per a la cadira hidràulica
Un.
de la piscina
2

Un.

n.v.2

1

728,24 €

2

1.456,48 €

16,10 €

4

64,40 €

46,08 €

20

2.304,00 €

166,05 €

2

332,10 €

100,00 €

1

100,00 €

SUBTOTAL

4.256,88 €

-

n.v.: no valorat, parlar amb els tècnics municipals responsables

Prioritat Baixa
Substitució baranes amb barrots horitzontals per
Ml. plafons continus en les escales dels vestidors a accés
a piscina

78,19 €

9

703,71 €
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Ml.
Ml.
Un.
Un.
Un.

Col·locació de passamà ergonòmic a les baranes
substituïdes
Col·locació de tira de penjadors a baixa alçada als
vestidors de grups
Col·locació de maneta auxiliar a la porta
Canvi de sentit d’obertura de porta cap a l’exterior
Senyalització de taquilles accessibles mitjançant SIA
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30,50 €

9

374,50 €

46,08 €

80

2.304,00 €

6,24 €
2
36,00 €
1
10,65 €
8
SUBTOTAL

12,48 €
36,00 €
85,20 €
3.509,89 €

TOTAL

22.807,42 €

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

DATA:

D3

D1

ARQUITECTE:

D2

DATA:

ESCALA:

ID: 04

ESTAT ACTUAL:

Parcialment accessible

RESULTANT:

Accessible

TIPUS A

CEM Pau Negre – Parc del Migdia

(Plànols digitals)

Pg. Olímpic 4-12, 08038 Barcelona

INFORMACIÓ GENERAL
Codi intern IBE:
Tècnic d’obres IBE:
Gestor privat:
Ús principal:

301PNG
Núria Vives (nvives@bcn.cat)
Jordi Rojas (jrojas@seae.es / 607 202 192)

Nº Plantes:
Estat / observacions:
Altres dades de contacte:

Pistes d’atletisme i rugbi / Grades
PB+1
Programa ARC per a persones amb diversitat funcional
info@picornell.cat | 934 233 858

ESTAT ACTUAL
ACCÉS

Accessible

ATENCIÓ AL PÚBLIC

No procedeix

COMUNICACIÓ HORITZONTAL

Parcialment accessible

COMUNICACIÓ VERTICAL

Accessible amb ajuda

SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS

Parcialment accessible

PISTES / SALES POLIVALENTS

Accessible

VASOS PISCINES

No procedeix

GRADERIES

Inaccessible

ESPAIS SINGULARS

No procedeix

PRESSUPOST

25.926,70 €

PRIORITAT BAIXA
NECESSITAT D’ESTUDI MÉS DETALLAT
Visites: 15/06/2016
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ESTAT ACTUAL
ACCÉS
Plaça reservada per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)
Descripció: Es disposa d’un total de 9 places reservades a
PMR en el mateix Pg. Olímpic, al llarg de tota la vorera
oposada al CEM Pau Negre – Parc del Migdia.
Notar que, donat el sentit de circulació, la porta del conductor
queda a la calçada. D’altra banda, es disposa de passos de
vianants amb guals accessibles en ambdues cantonades
més properes. No obstant, val a dir que altres passos de
vianants de l’entorn immediat no estan adaptats, pel que la
cadena d’accessibilitat es pot veure trencada en aquest punt.
Tal i com es pot observar en les fotos laterals, aquestes
estan degudament senyalitzades tant amb la pintura en el
vial com amb la senyalització vertical en ambdós extrems de
l’àrea reservada.
Notar que el dia de la visita parts de les places estan
ocupades indegudament per un autocar.
Porta d’accés
Descripció: Es disposa de tres punts d’accés, tots ells a peu
pla sense majors obstacles:
- L’entrada principal (veure foto lateral superior), dóna
accés a la zona d’edificada, on s’ubiquen els serveis
conjunts i els vestidors d’atletisme. També des d’aquí
s’accedeix a la zona de graderies d’atletisme.
- L’entrada secundària de la pista de Hoquei Pau Negre
(veure foto lateral central) es troba ubicada uns
metres més amunt respecte l’accés principal, quedant
a peu pla de la pista de hoquei i més a nivell de
l’accés als vestidors i grades corresponents.
- L’entrada secundària de la pista d’Atletisme Parc del
Migdia (veure foto lateral inferior) es troba ubicada
uns metres més avall respecte l’accés principal,
quedant a peu pla de la pista d’atletisme.
No es necessària fer cap proposta d’adaptació, únicament
recordar la necessitat de garantir un bon manteniment de les
instal·lacions, ja que, tal i com es pot observar en la foto
lateral inferior, es detecta paviment en mal estat.
No obstant, val a dir que, mentre que sí que es consideren
accessibles les diverses entrades de per si, la comunicació
entre elles no ho és, ja que la vorera de connexió presenta
graons aïllats i/o amplades insuficients.
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Observacions: S’entén que adaptar les connexions amb les
diversos accessos al CEM Pau Negre – Parc del Migdia és
responsabilitat de Via Pública. Per tant, tot paviment en mal
estat fora del límit del CEM o ressalt aïllat (com els que
s’observa en la foto lateral superior) és inadmissible i cal ser
esmenat.
Així mateix correspon a Via Pública el deure d’adaptar el pas
de vianants que queda entre la porta d’accés principal i la
secundària de Hoquei (veure foto lateral inferior), que
actualment és inaccessible.
Aquesta partida queda detallada en el pressupost, per tal
de recordar la seva necessitat, però com a no valorada ja
que no és competència del present Pla.

COMUNICACIÓ HORITZONTAL
Circulació exterior - PB
Prioritat Alta
Descripció: Des de l’entrada principal s’accedeix un espai de
circulació ampli que transcorre al llarg de la zona d’edificada
(veure foto lateral superior).
El problema d’aquest recorregut és que no situa exactament
al mateix nivell que l’edificació, sinó que equivaldria a ser la
calçada, mentre que trobem una vorera d’uns 5 cm d’alt i
d’amplada reduïda a tocar de façana.
Tal i com es pot observar en la foto lateral central, aquesta
vorera queda rebaixada a peu pla davant dels accessos
principals, tot i que no sempre davant de totes les diverses
portes d’accés que es van trobant al llarg del recorregut. Així
mateix, val a senyalar que l’amplada d’aquesta vorera és
irregular, trobant zones massa estretes (de fins a 50cm)
davant de certes portes d’accés.
Ocasionalment, tal i com es pot veure en la foto lateral
inferior, es localitzen rampes improvisades per salvar el
desnivell ocasionat per la vorera
Proposta:
- Eliminar el desnivell ocasionat entre la vorera i la pas
principal, al llarg de tot l’edifici, especialment davant
de les portes d’accés a les diverses estances.
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COMUNICACIÓ HORITZONTAL
Circulació exterior - P+1
Prioritat Baixa
Descripció: Des de la pista de hoquei ubicada uns metres
per damunt, es disposa d’un accés directe a la planta
superior de l’edifici (on es situen els vestidors de hoquei).La
primera problemàtica és que per arribar al punt d’accés cal
transitar per damunt la pista de gespa (amb la dificultat que
això comporta pels usuaris de cadira de rodes), ja que la part
pavimentada és massa estreta (veure foto lateral superior).
Un cop arribats al punt d’accés de la P+1, trobem dos
esglaons de baixada (veure foto lateral inferior), que suposen
un desnivell de 30cm de difícil solució. Cal recordar que
segons les normatives vigents, el mínim de graons és de
3, pel que no s’admetrien reformes sense solucionar
aquest error.
Proposta: Considerant que els usuaris de cadira de rodes no
juguen a hoquei sobre gespa (sinó que ho fan sobre
superfícies planes tipus parquet o ciment), no es considera
prioritari donar accés accessible a la zona de vestidors.
S’entén que els altres possibles jugadors amb discapacitat,
presentaran una altra diversitat funcional que no sigui la de
problemes de mobilitat.

Circulació interior

No obstant, caldrà solucionar altres punts com l’accés als
serveis públics, punt que serà abordat en apartats posteriors.
Prioritat Baixa
Descripció: Pel que fa a passos de circulació interior en PB,
no n’hi ha pròpiament, ja que des de fora s’accedeix a cada
estança (vestidors i serveis públics, principalment), elements
que ja seran analitzats en l’apartat posterior corresponent.
En contrast, la P+1 sí que disposa d’un passadís de
circulació interior des del que s’accedeix als diversos
vestidors de hoquei. Aquest té 1,5m d’amplada, que esdevé
1,2m d’amplada lliure a causa dels pilars (veure foto lateral
superior). Val a dir que es troba un pas puntual d’1m
d’amplada en un parell de punts on han col·locat unes
taquilles.
D’altra banda, cal destacar que el passadís de circulació es
situa 15 cm per sota de les estances a les que dóna accés.
És per aquest motiu que el mateix passadís ascendeix en
forma de rampa de suau pendent per donar accés als
vestidors. No és així, però, amb les peces situades més
properes a l’entrada (vestidor arbitres i infermeria), on trobem
un esglaó d’accés (veure foto lateral inferior).
Proposta: De la mateixa manera que en el cas anterior,
s’entén que no hi haurà usuaris amb problemes de mobilitat,
pel que rectificar aquests graons aïllats no resulta prioritari.
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COMUNICACIÓ VERTICAL
Recorreguts exteriors
Prioritat Baixa
Descripció: El CEM està organitzat en diversos nivells:
- El nivell principal, vinculat a l’entrada principal, és on
s’ubica l’edifici (veure 1ª foto lateral). Des d’aquí
s’accedeix a la PB de l’edifici, i també des d’aquí
s’accedeix als dos recorreguts secundaris (situats un
a cada extrem del principal) que tot seguit es
detallaran.
- En el nivell inferior trobem la pista d’Atletisme Parc
del Migdia, i per arribar-hi des de l’interior del recinte
disposem de dues opcions: a través de la rampa
sinuosa entremig de l’arbrat que trobem a mà dreta
just entrant per l’accés principal (veure 2ª foto lateral),
o bé a través d’una rampa esglaonada situada al
costat de les graderies d’atletisme (veure 3ª foto
lateral). Recordar que també s’hi pot arribar des del
exterior a peu pla a través d’un accés secundari.
- En el nivell superior trobem la pista de Hoquei Pau
Negre, i per arribar-hi des de l’interior del recinte
disposem de dues opcions: a través d’unes escales
que trobem a mà esquerra just entrant per l’accés
principal (veure 4ª foto lateral) i també en l’extrem
oposat de l’edifici, o bé a través d’una rampa situada
en l’extrem oposat del camí del nivell principal (veure
5ª foto lateral). Recordar que també s’hi pot arribar
des del exterior a peu pla a través d’un accés
secundari.
Per tant, sempre es disposa d’una alternativa practicable per
l’exterior per accedir als diferents nivells que conformen el
CEM Pau Negre – Parc del Migdia.
Proposta: Val a dir que les alternatives practicables en
format de pla inclinat, no són una rampa pròpiament, sinó
que es tracta del pendent del propi terreny, de manera que
no es pot considerar-ho com a rampa amb els requisits
associats de % de pendents, baranes, passamans, etc.
No obstant, sí que hi ha una sèrie de propostes que poden
millorar el disseny de la rampa esglaonada i de les escales
existents:
- Protegir la barana de la rampa esglaonada per evitar
caigudes. (ja sigui mitjançant la col·locació de barrots
verticals cada 10cm o col·locant barrera de protecció
entre els barrots existents).
- Senyalització de la vora dels graons tant de la rampa
esglaonada (en aquells nivells on no hi hagi contrast
visual) com de les escales.
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COMUNICACIÓ VERTICAL
Recorreguts interiors
Prioritat Baixa
Descripció: La comunicació interior entre plantes de l’edifici
està resolta únicament a través d’escales; trobant-ne dues
idèntiques i en simetria en la part central, vinculades als
accessos principals en cada planta (veure foto lateral
superior), i a través d’unes altres escales ubicades en cada
extrem lateral de l’edifici (veure foto lateral inferior).
En ambdós casos, es tracta d’unes escales de dues
tramades, amb la única diferència que les ubicades en la part
central tenen una paret divisòria entre trams, mentre que les
ubicades en els laterals estan dins d’un mateix forat d’escala
sense divisions interiors.
Proposta: Es recorda que usuaris amb problemes de
mobilitat no juguen a hoquei sobre gespa (sinó que ho fan
sobre superfícies planes tipus parquet o ciment), pel que no
es considera prioritari instal·lar un ascensor per comunicar
ambdues plantes de vestidors. (De totes maneres, caldrà
solucionar altres punts com l’accés als serveis públics, punt
que serà abordat en apartats posteriors).
No obstant, de la mateixa manera que en el cas anterior, hi
ha una sèrie de propostes que poden millorar el disseny de
les escales existents:
- Senyalització de la vora dels graons
- Protegir la barana per tal que no sigui escalable en
les escales dels laterals (ja sigui mitjançant la
col·locació de barrots verticals cada 10cm o col·locant
barrera de protecció entre els barrots existents).
SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Serveis públics (PB)
Prioritat Alta
Descripció: Es localitzen 2 unitats de serveis públics ubicats
en simetria al llarg de l’edifici, de forma propera a les escales
exteriors que comuniquem amb la pista de Hoquei. Cada
unitat de serveis públics conté 2 habitacles independents, 1
per a cada gènere (veure foto lateral superior).
A excepció de lleus diferències, tots ells presenten un
disseny similar (veure foto lateral inferior a mode d’exemple):
2 cabines de vàter amb obertura de porta cap a l’interior, i 2 o
3 piques segons el cas, sense obstacles en la seva part
inferior, però d’alçada un tant elevada tant la pica com el
mirall (89cm i 109cm respecte el terra, respectivament).
Proposta:
- Habilitar una unitat de servei públic accessible en PB.
- Habilitar un servei públic accessible en P+1. (Notar
que aquests serveis públics també donen servei a la
pista de rugbi situada en P+1 i que l’accés entre
plantes no està solucionat de forma accessible)
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidors pista atletisme (nº 7 i 8, ubicats en PB)
Prioritat Mitja
+ Vestidors pista rugbi (nº 1, 2, 3, 4, 5 i 6, ubicats en P+1)
Descripció: Es disposa de dos vestidors per a grups (el nº 7
i 8) ubicats en cada extrem de l’edifici en PB. Aquests donen
servei a la pista d’atletisme i són idèntics en simetria.
Recordar que per accedir als vestidors cal salvar una vorera
d’uns 5cm d’alt (veure 1ª foto lateral), fet que cal ser corregit
tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior corresponent.
D’altra banda, es disposa d’un total de 6 vestidors (nº 1, 2, 3,
4, 5 i 6) per a grups ubicats en la P+1 de l’edifici. Tal i com
s’ha comentat en apartats anteriors, l’accés fins a aquets és
inaccessible ja que es realitza a través d’un parell de graons
aïllats. No obstant, es procedeix a valorar-ne la seva
accessibilitat, ja que són pràcticament idèntics als vestidors
de PB
Cadascun dels vestidors conté:
- Dos vàters, un d’ells de dimensions per ser cabina
adaptada (però sense barres de suport, ni tapa ni
cisterna, tal i com es pot veure en la 2ª foto lateral). A
més a més destacar que s’ha habilitat un nou
polsador de cisterna, però en el costat de la paret, pel
que costa arribar-hi.
- Dues piques amb mirall (veure 3ª foto lateral);
únicament a assenyalar el mirall es situa massa alt i
que manquen certs complements (sabó, eixugamans)
- Zona comuna de penjadors i bancades perimetrals
(veure 4ª foto lateral); a destacar que els penjadors
estan situats massa alts, afegint-hi el problema de
tenir el banc davant.
- Zona comuna de dutxes (veure 5ª foto lateral); totes
elles amb carxofa a paret i cap unitat adaptada.
Proposta:
- Col·locació de tapes en inodor en aquells on manqui
(el del vestidor nº8 ja en té)
- Col·locació de barres de suport en ambdós costats de
l’inodor (abatible la del costat de la transferència;
opcional fixa subjectada a terra i/o paret la del costat
oposat a la transferència). Idealment una de les
barres que porti un suport per a la col·locació del
paper de vàter.
- Reubicació polsador de cisterna
- Reubicació de mirall (col·locat a 90cm del terra el seu
límit inferior)
- Col·locació d’una tira de penjadors a una alçada més
baixa (idealment sense banc al davant)
- Col·locació de seient abatible, barres de suport i
dutxa de telèfon en la zona de dutxes col·lectives
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PISTES / SALES POLIVALENTS
Gimnàs + sala polivalent
Prioritat Baixa
Descripció: A la planta baixa trobem una sala polivalent i un
gimnàs. El dia de la visita únicament es va poder visitar la
xala polivalent (veure foto lateral), que present un disseny
correcte.
Observacions: Recordar el problema d’accés a les estances
de PB degut a l’esglaó generat per la vorera, tema comentat
anteriorment, en l’apartat corresponent.
D’altra banda, pel que fa a la sala de gimnàs, recordar que
cal disposar les màquines adaptades o les susceptibles a ser
utilitzades per usuaris de cadira de rodes, al costat del
passadís de manera que hi puguin accedir fàcilment.
GRADERIES
Pista d’atletisme

Prioritat Alta
Descripció: Les graderies de la pista d’atletisme estan
situades en el mur de contenció que hi ha entre la pista
d’atletisme (en la cota més baixa) i el pas principal d’accés al
CEM (en la cota superior). L’accés a les grades es realitza
des d’aquest pas central, situat a la mateixa cota de la PB de
l’edifici de vestidors però enfront d’aquest.
Tota la zona de graderia està delimitada per barreres de
protecció, totes elles de barrots horitzontals (per tant,
fàcilment escalables), a excepció de la situada en el límit
superior que és del tot opaca i amb obertures en els punt
d’accés a les grades (veure 3ª foto lateral superior).
Per tant, l’accés es realitza des del punt més alt de forma
descendent, a través d’unes escales que requereixen una
millora en termes de contrast cromàtic (veure 4ª foto lateral
superior). No hi ha cap zona accessible per a persones en
cadira de rodes.
Proposta:
- Habilitar una nova filera de graderies accessible, a la
mateixa cota del pas superior d’entrada al CEM.
Caldrà redissenyar la barrera de protecció per tal de
garantir una bona visibilitat de la pista, així com dotar
de seients fixes (o cadires mòbils que es col·loquin
els dies d’esdeveniments esportius) per a possibles
acompanyants.
- Senyalitzar amb una franja antilliscant i contrastada
cromàticament la vora dels graons de els escales de
grades.
- Protegir les obertures de les barreres de protecció
existents per tal d’evitar caigudes (mitjançant
col·locació de plafons o similars, però vigilant que es
garanteixi una bona visibilitat.
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Prioritat Alta
Descripció: Les graderies de la pista de rugbi estan situades
a peu pla de la pista i en posició ascendent, quedant al
damunt de l’edifici de vestidors.
Tot el límit inferior de graderies està tancat per barreres de
protecció, de manera que només es pot accedir als seients, a
través d’unes escales laterals que porten a dalt de tot de
graderies, per des d’aquí tornar a baixar fins al seient desitjat
(veure 1ª i 2ª fotos laterals).
A la zona de tribuna, que queda en la zona central i sotacobert, també s’accedeix a través d’unes escales laterals
(veure foto lateral inferior).
Per tant, de la mateixa manera que en el cas anterior, no es
disposa de cap punt accessible per a un espectador en
cadira de rodes. Així mateix, també caldrà millorar la
senyalització de les escales per evitar caigudes.

Proposta:
- Valorar amb els gestors si reformar (part) per les
graderies existents per tal de fer-les accessibles, o bé
fer unes noves graderies accessibles en el costat
oposat.

9

Pla d’accessibilitat d’instal·lacions esportives de Barcelona

CEM Pau Negre - Parc del Migdia – ID: 04

PLÀNOLS ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Índex de plànols:
-

Plànol general: on s’ubiquen totes les actuacions menors, així com es localitzen els
plànols detalls de les diferents intervencions

-

Plànol detall D1: Remodelació dels serveis públics en PB
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D1

TORRE 2

TORRE 1

TORRE 3

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

TORRE 4

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:
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PRESSUPOST
Partida
Prioritat Alta
Supressió de barreres en les voreres de l’entorn
Un.
urbanitzat immediat (a càrrec de via pública)
Eliminació del desnivell generat per la vorera en l’accés
Ml.
de la PB de l’edifici de vestidors
Projecte de remodelació dels serveis públics de PB per
Un.
habilitar una peça accessible
Projecte per habilitar un servei públic accessible per
Un.
donar servei al públic de rugbi
Projecte per habilitar una zona de graderia accessible
Un.
per als espectadors d’atletisme
Projecte per habilitar una zona de graderia accessible
Un.
per als espectadors de rugbi
1

Cost Un.

Un.

Cost Total

n.v.1

1

-

5,71 €

3

17,13 €

n.v.1

1

-

n.v.1

1

-

n.v.1

1

-

n.v.1

1

-

SUBTOTAL

17,13 €

n.v.: cost no valorat perquè depèn d’un projecte extern

Prioritat Mitja
Un. Col·locació de tapes en l’inodor
Accions de millora en la porta d’accés al WC
Un. accessible: col·locació de maneta auxiliar en la cara
interior de la porta i de pestell amb indicació d’ocupació
Col·locació de barra de suport abatible en vàter/dutxa
Un.
ancorada a terra o paret
Col·locació de barra de suport fixa en vàter/dutxa
Un.
ancorada a paret
Reubicació de polsador de cisterna per tal que sigui
H.
accessible des del costat de la transferència
H. Reubicació de mirall a 90cm del terra
Un. Col·locació de tira de penjadors a 1,30m d’alçada
Col·locació d’equip complert per a dutxa accessible
Un. (seient abatible + barres de suport+ dutxa telèfon +
safata sabó)

Prioritat Baixa
Senyalització de les vores de graons de totes les
Ml. escales (escales interiors + escales exteriors + rampaesglaonada + escales grades)
Protegir obertures de totes les barreres de protecció
Ml.
(rampa esglaonada, escala interior, grades atletisme)

40,00 €

7

280,00 €

19,97 €

8

159,76 €

320,48 €

8

2.563,84 €

204,53 €

8

1.636,24 €

16,10 €

8

128,80 €

16,10 €
46,08 €

4
8

64,40 €
368,64 €

728,24 €

8

5.825,92 €

SUBTOTAL

11.027,60 €

1,70 €

915,76

1.556,79 €

82,56 €

161,40

13.325,18 €

SUBTOTAL

14.881,97 €

TOTAL

25.926,70 €

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

D1

TORRE 1

TORRE 3

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

TORRE 2

TORRE 4

ID: 05

ESTAT ACTUAL:

Parcialment accessible

RESULTANT:

Accessible

Piscina Municipal de Montjuïc

TIPUS B

Av. Miramar 31, 08038 Barcelona

(Plànols en
paper)

INFORMACIÓ GENERAL
Codi intern IBE:
Tècnic d’obres IBE:
Gestor privat:
Ús principal:
Nº Plantes:
Estat:
Altres dades de contacte:

303PMT
Joan Cerdan (jcerdan@bcn.cat)
Jordi González (662 320 626)
Piscina d’estiu / Piscina de salts
2 nivells principals
En funcionament – notables problemes de vandalisme
www.picornell.cat | info@picornell.cat | 934 234 041

ESTAT ACTUAL
ACCÉS

Practicable

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Accessible amb ajuda

COMUNICACIÓ HORITZONTAL

Accessible

COMUNICACIÓ VERTICAL

Practicable

SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS

Practicable

PISTES / SALES POLIVALENTS

Practicable

VASOS PISCINES

Practicable

GRADERIES

Parcialment accessible

ESPAIS SINGULARS

No procedeix

PRIORITAT BAIXA
NECESSITAT D’ESTUDI MÉS DETALLAT
Visites: 31/05/2016
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ESTAT ACTUAL
ACCÉS
Plaça reservada per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)
Prioritat Alta
Descripció: Les Piscines Municipals de Montjuïc no disposen
de bossa d’aparcament pròpia, ni tampoc es detecta cap plaça
reservada a PMR a la via pública, pel que caldrà habilitar-ne
almenys una (tot i que es recomana un parell).
Val a dir que es detecta una zona d’aparcament per a càrrega i
descàrrega (veure foto lateral superior), on les persones amb
targeta d’aparcament hi poden estacionar. Pel que es podria
arribar a considerar l’estacionament parcialment solucionat. Es
recorda, no obstant, que cal assegurar una connexió
accessible fins a la vorera.
Proposta:
- Habilitar dues places reservades a PMR de forma
propera al pas de vianants (veure foto lateral inferior).
Cal vigilar que l’obertura de la porta davantera no
queda obstaculitzada per la presència de mobiliari
urbà.
Es recorda que la creació de places reservades depèn de
Via Pública, no obstant es pressuposta en aquesta fitxa
per a tenir una orientació de la magnitud de la despesa.
Porta d’accés principal
Prioritat Mitja
Descripció: Es disposa d’un accés principal per al públic des
de la mateixa Av. Miramar, on es situa el taulell d’atenció. Des
d’aquest accés es pot anar tot recte cap a unes escales que
baixen fins a piscines (el recorregut habitual de la majoria
d’usuaris) o bé es pot accedir, a través d’una porta lateral, cap
a l’itinerari alternatiu “adaptat” (veure foto lateral superior),
consistent en un seguit de passeres en voladís i en pla inclinat
que arriben fins a un ascensor. La descripció d’aquest
recorregut serà detallada en els apartats posteriors
corresponents.
Notar que en cas d’esdeveniments esportius oberts al públic,
es disposa d’unes altres 4 portes en la mateixa Av. Miramar
que es poden obrir i accedir directament a la zona de
graderies. D’altra banda, afegir que existeix un accés alternatiu
rodat per accedir directament a cota dels vasos de piscines
(veure foto lateral central).
Observacions: Totes els accessos presenten una correcta
amplada de pas i paviment sense ressalts. Únicament cal
recordar que es tracta d'un centre on hi ha un alt grau de
vandalisme, pel que trobem diferents objectes que no hi són o
que estan fets malbé, com per exemple la manca de barrots
en alguns punts del perímetre del centre (veure foto lateral
inferior) per on entren turistes i/o d’altres incívics.
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ATENCIÓ AL PÚBLIC
Taulell d’atenció

Piscines Municipals Montjuïc – ID:05

Prioritat Alta
Descripció: El taulell d’atenció al públic per la venda
d'entrades / recepció està situat a una alçada de 1,25m aprox.,
pel que resulta massa elevat (veure fotografia lateral).
Proposta:
- Baixar l’alçada de la finestra d’atenció al públic fins a
una cota de 0,85m mesurats des del paviment.

COMUNICACIÓ HORITZONTAL
Amplades de pas
Prioritat Mitja
Descripció: Totes els recorreguts presenten unes amplades
de pas generoses tal i com s'observa a les fotografies.
En el cas del recorregut alternatiu adaptat es disposa d’una
amplada de 1,60 i 1,85m (veure 1ª i 2ª fotos laterals
respectivament), pel que es considera correcte. Així mateix
succeeix en la planta inferior on s’ubiquen els vestidors: les
amplades de pas dels eixos de circulació són àmplies, trobant
un pas principal de 1,85m d’amplada (veure 3ª foto lateral), i
un pas posterior d’ús exclusiu de personal, de 1,20m d’ample.
Pel que fa a la zona superior de graderies així com la planta
de vasos de piscina, trobem amplades lliures àmplies sense
obstacles. Únicament a destacar l’escala que condueix a la
zona de graderia des de cota piscina (veure 4ª foto lateral), ja
que la seva part inferior no està protegida, fet que podria
ocasionar alguna col·lisió per part de persones amb deficiència
visual o simplement distretes.

Proposta :
- Protegir/senyalitzar l’espai sota-escala fins a una
alçada mínima de 2,10m.
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COMUNICACIÓ HORITZONTAL
Paviment
Prioritat Baixa
Descripció: Es detecten diferents tipus de paviment segons el
cas, ja siguin llistons de fusta (en les zones de voladís), ciment
(en planta piscina), o peça ceràmica (en planta vestidors). En
la majoria de casos és llis i anivellat, sense detectar ressalts
aïllats en el recorregut, pel que es pot considerar accessible.
Únicament a destacar la necessitat d’un correcte manteniment
de la zona pavimentada amb llistons de fusta, per tal
d’assegurar que mai existeixin obertures de més d’1,5cm de
diàmetre i que els llistons estiguin correctament anivellats
evitant l’existència de ressalts. Notar, en aquest sentit, l’enginy
de la solució que s’ha implementat en part de la rampa de
l’accés alternatiu (veure 3ª foto lateral), que consisteix en la
col·locació d’unes planxes d’acer que asseguren un acabat llis.
D’altra banda, recordar la necessitat d’assegurar que tot
paviment sigui antilliscant; en especial en la zona de vasos de
piscina i el seu recorregut fins als vestidors. En aquest sentit,
es considera que el paviment ceràmic existent en els vestidors
ja és correcte, així com la majoria del paviment de cota piscina
que presenta una alta rugositat (veure 4ª foto lateral)
Per acabar destacar que es detecten obstacles puntuals,
deguts a una manca de manteniment, en la zona de vasos de
piscina. Tal i com es pot observar en les fotografies laterals
inferiors, es detecta vegetació en les reixes de recollida
d’aigua, així com restes de subjeccions d’elements que han
estat retirats. Aquests poden causar obstacles a la mobilitat
pel que cal que siguin retirats. Aquesta zona s’ubica de en la
zona propera a l’ascensor i presenta una acabat llis de ciment,
pel que pot resultar lliscant. En cas afirmatiu, es recomana
pintar-ho amb pintura antilliscant de piscina.
Proposta :
- Sanejament de les reixes de recollida de l'aigua,
eliminant la vegetació existent.
- Retirada d'elements puntuals amb acabats punxants
que sobresurten del paviment
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COMUNICACIÓ VERTICAL
Escales
Prioritat Baixa
Descripció: Es detecten diversos trams d’escales que es
poden agrupar en dos tipus:
1) Escales exteriors: Són aquelles que comuniquen la
cota de carrer amb la cota piscina.
Trobem dos grans escalinates en ambdós laterals de
l’equipament (veure 1ª foto lateral), així com 9 tramades de
menor amplada al llarg de tota la zona de graderia (veure 2ª
foto lateral). En ambdós casos manca una senyalització
contrastada dels límits dels graons per evitar caigudes, menter
que les barreres de protecció es poden considerar correctes
amb barrots verticals separats menys de 10cm (tot i que tenen
un passamà de format rectangular, quan idealment hauria de
ser rodó). Val a dir que en els cas de les escales centrals de
graderies no es disposa de passamà en absolut (ja que es
bloquejaria l’accés als seients); mentre que les escalinates
principals disposen d’un segon passamà central de disseny
ergonòmic.
Afegir que es disposa d’una tramada d’escales extra per
comunicar la cota de grades amb la cota piscina (veure 3ª foto
lateral). En aquest cas, assenyalar el seu disseny deficitari: a
part de la problemàtica de no tenir l’espai sota-escala protegit
(tal i com s’ha explicat en apartats anteriors), cal afegir la
manca de barreres de protecció adients, així com la superfície
dels graons que presenta obertures superiors a les permeses
segons normativa. Notar, no obstant, que aquesta escala es
considera d’ús restringit.
2) Escales interiors: Són aquelles escales que condueixen
fins als vestidors, i en detectem dues tipologies:
o “Escales de peus bruts” (veure 4 foto lateral):
Són les que condueixen els usuaris que arriben des del carrer
fins als vestidors (o viceversa). Com en el cas anterior, manca
la senyalització contrastada dels graons, mentre que sí que es
disposa de passamà ergonòmic a banda i banda.
o “Escales de peus nets” (veure 5ª foto lateral):
Són les que comuniquen la zona de vestidors amb zona de
piscina (i viceversa). De la mateixa manera que en els casos
anteriors, els elements de suport (barreres de protecció i
passamans) són correctes, únicament a millorar la seva
correcta visualització.
Proposta:
- Senyalització de la vora de tots els graons de les
diverses escales
- Correcció del disseny de l’escala de connexió de
graderies i piscina (baranes de protecció i graons) o
substitució per una de nova de disseny accessible.
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COMUNICACIÓ VERTICAL
Rampes + ascensor
Prioritat Baixa
Descripció: Com a recorregut alternatiu a les escales, existeix
la possibilitat d’utilitzar un ascensor, al que s’hi arriba a través
d’un seguit de rampes.
Les rampes, tal i com ja s’ha comentat en apartats anteriors,
presenten amplades de pas correctes, únicament a destacar la
presència d’imperfeccions puntuals en el paviment: ja sigui en
la trobada de diversos materials; entre el paviment de fusta del
primer tram (veure 1ª foto lateral) amb el paviment de ciment
del segon tram (veure 2ª foto lateral). Notar que en aquest
segon tram de formigó, es detecten petits ressalts al llarg de
tot el lateral longitudinal (veure 3ª foto lateral), defecte que cal
tenir present cara a futures remodelacions.
D’altra banda, el pendent de les rampes és un tant pronunciat
especialment tenint en compte la llargada del tram. Es
considera inviable el cost desproporcionat de rectificar la
inclinació dels trams, pel que únicament es proposa de dotar
d’un segon passamà al primer tram de rampa on manca en la
seva banda interior.
Al final del recorregit de rampes, s’arriba a un nucli vertical on
trobem una cabina d’ascensor de dimensions correctes.
Proposta:
- Col·locació de passamà en la banda interior al llarg de
tot el recorregut del primer tram en voladís de rampa
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidors femení i masculí
Prioritat Mitja
Descripció: Es disposa de dos vestidors en la planta sota
piscina, un destinat al públic femení i l’altre al masculí, de
disseny pràcticament idèntic:
- Espai diàfan on hi trobem bancades en les parets
perimetrals amb tira de penjadors al llarg de tota la
paret, així com una bancada central amb penjadors
incorporats (veure 1ª i 2ª fotos laterals). Únicament a
destacar l’alçada elevada dels penjadors (a 1,65 del
terra), pel que es recomana disposar-ne de noves a
una alçada més baixa (idealment la propera a la porta
que no té cap bancada al davant)
-

Zona de piques (3 unitats amb dues aixetes per unitat)
sense obstacles en la seva part inferior (veure 3ª foto
lateral). Les aixetes s’activen de forma accessible
mitjançant polsadors de pressió. Pel que fa als miralls
es troben a una alçada massa elevada (1,25m el seu
límit inferior), pel que caldria baixar-los (fàcilment a
1,05m, tot i que idealment haurien d’estar a 0,90m. A
mode alternatiu es pot disposar de miralls de cos
sencer en algun altre punt del vestidor).

-

Zona de dutxes col·lectives amb carxofa a paret, sense
cap unitat adaptada (veure 4ª foto lateral), pel que
caldria habilitar-ne almenys una (barres de suport,
seient abatible, i dutxa telèfon), junt amb tots els seus
complements necessaris (safata sabó, penjador baix)

-

Zona de cabines de vàter: se’n disposa de 3 de
dimensions estàndards (veure 5 foto lateral) i 1
d’adaptada equipada també amb dutxa (que serà
analitzada en detall en el següent apartat) en cadascun
dels vestidors.

Proposta: Considerant que existeix una cambra higiènica
completa adaptada dins de cada vestidor, les intervencions
d’adaptació dels espais comuns dels vestidors no es
consideren tan prioritàries, no obstant es detallen tot seguit:
-

-

Col·locació d’una segona tira de penjadors a una
alçada més baixa en la zona comuna de vestidors
Col·locar els miralls a una alçada més baixa i/o
col·locar un mirall de cos sencer en algun altre punt de
paret lliure
Adaptació d’una unitat de dutxa adaptada: col·locació
de barres de suport en cantonada i seient abatible;
dutxa telèfon; safata per al sabó i penjador a una
alçada accessible
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Cambra higiènica adaptada - Vestidor femení i masculí
Prioritat Alta
Descripció: Cadascun dels vestidors disposen d’una cambra
higiènica completa adaptada d’idèntic disseny:
- Porta d’obertura cap a l’exterior, sense maneta interior
auxiliar. Notar que el vestidor femení manca el pestell
(veure 1ª foto lateral)
- Lavabo de disseny correcte sense obstacles en la seva
part interior i amb aixeta de palanca llarga (veure 2ª
foto lateral). Únicament a destacar la manca de mirall i
la posició elevada de la resta de complements (sabó i
endoll a 1,25m i 1,55m del terra respectivament)
- Zona de dutxa composta per un seient abatible de
dimensions insuficients, una barra fixa a paret i una
altra abatible al costat de la transferència però
col·locada massa allunyada (veure 2ª i 3ª fotos
laterals). D’altra banda, destacar que únicament es
disposa del mecanisme d’obertura de l’aigua però
manca la dutxa telèfon (segons ens informen, els
retiren per evitar robatoris)
- El vàter presenta un disseny correcte, amb barres de
suport properes. Únicament a destacar la posició un pèl
allunyada del paper de vàter (veure 4ª foto lateral), fet
que caldria tenir present cara a futures correccions per
manteniment.
Proposta: Es proposen una sèrie de mesures correctores per
tal de dotar d’una major accessibilitat que garanteixi el major
confort en les seves diferents àrees d’ús:
- Accés: Col·locació de maneta auxiliar i idealment de
pestell amb indicació d'ocupació
- Lavabo: Rectificar alçades dels complements (sabó de
mans i endoll) i col·locació de mirall a 90cm mesurats
des del terra com a màxim
- Dutxa: Substituir la cadira de dutxa per una de majors
dimensions. Rectificar la posició de les barres de
suport, de manera que quedi una distancia entre elles
de 70 cm, i fent el seient es situï en el seu punt mig.
Assegurar existència de dutxa telèfon
- WC: Rectificar posició paper de vàter de forma més
propera a la posició asseguda a la tassa de vàter
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidors personal - (Planta vestidors)
Prioritat Baixa
Descripció: En cadascun dels extrems del mòdul de vestidors,
a banda i banda dels vestidors d’homes i dones, trobem un
vestidor per al personal, ambdós de disseny idèntic.
Consten d’un primer espai diàfan de majors dimensions on
trobem una bancada i tira de penjadors (veure foto lateral
superior). Aquest espai està delimitat per una divisió interior
lateral on es situa el lavabo, que presenta la seva part inferior
relativament lliure d’obstacles, però tant el mirall com el sabó
es troben situats massa elevats. (Notar que en el cas d’un dels
dos vestidors, l’il·lustrat en la fotografia lateral, no es disposa
de mirall)
A banda i banda d’aquesta paret interior hi ha dues portes, una
que dóna a una cabina de vàter i l’altra que porta a una zona
de dues dutxes col·lectives amb carxofa a paret.
Proposta: Els vestidors de personal no són accessibles, però
s’entén que la necessitat d’adaptar-los és prioritat baixa, ja que
la probabilitat de tenir personal d’assistència a les piscines
amb problemes de mobilitat és també baixa.
No obstant, s’aconsella habilitar una cambra higiènica
independent (d’accés directe des de l’exterior, sense
necessitat de passar per dins d’un vestidor) per tal que serveixi
com a peça familiar o pel personal, en cas necessari. En
l’apartat de plànols es proposa una solució orientativa, que no
queda pressupostada ja que depèn d’un projecte posterior
més detallat.
Serveis personal - (Planta vestidors)
Prioritat Baixa
Descripció: Així mateix, en la zona central del mòdul de
vestidors, a banda i banda de les escales de peus nets,
trobem serveis per al personal, ambdós de disseny idèntic.
Estan formats per dues cabines de vàter independents (veure
foto lateral superior), i un lavabo amb mirall i sabó massa
elevats (veure foto lateral inferior).
Proposta: De la mateixa manera que en el cas anterior,
s’entén que la prioritat d’adaptar aquests és baixa, ja que la
probabilitat de tenir personal d’assistència a les piscines amb
problemes de mobilitat és també baixa.
Igualment que en el cas anterior, es considera que aquesta
mancança quedaria solucionada si s’habilités una cambra
higiènica independent d’accés directe des de l’exterior, per
facilitar el seu ús per part del personal o persones que
requereixin de l’assistència de persones de l’altre sexe.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidors personal - (Planta piscina)
Prioritat Baixa
Descripció: A la planta de la piscina, en l’espai disponible que
queda sota la part de graderies, hi ha un conjunt de cambres
amb diferents usos: magatzem, infermeria, serveis públics i
uns altres vestidors per a monitors.
En general totes aquestes peces necessiten manteniment, ja
que han patit robatoris i delinqüència al seu interior. Tal i com
es pot veure a la 1ª i 2ª fotografies laterals, en un dels
vestidors per a monitors, es troba un matalàs i diferents
objectes personals el dia de la visita. Així mateix, l’altre
vestidor de monitors es troba ple de les reixes de recollida
d’aigües que han estat retirades per evitar que siguin robades
quan la instal·lació està tancada per fora de temporada.
Cada vestidor està format per una primera peça on trobem una
bancada i penjadors alts fixats a paret, i un lavabo amb mirall
penjat a paret, també massa alt (veure 2ª i 3ª fotos laterals). A
més a més, hi ha una cabina de vàter i una altra cabina amb
plat de dutxa elevat, cap d’elles accessible (veure 4ª i 5ª fotos
laterals, respectivament).
Afegir que es disposa d’una tercera estança diàfana per a ús
exclusiu de monitors i personal, que conté bancades i
penjadors alts.
Observacions: La major problemàtica d’aquestes estances
són els desperfectes que han patit a causa d’accions
vandàliques.
Pel que fa a la necessitat d’adaptar els vestidors per a
personal, tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, no es
considera necessari. Especialment considerant que hi ha
altres serveis públics accessibles en planta, tal i com serà
detallat en el proper apartat.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Serveis públics - (Planta Piscina)
Prioritat Alta
Descripció: En planta piscina hi ha dues cambres higièniques
obertes al públic, ambdues accessibles, a falta de correccions
menors:
- L'accés a la cambra adaptada es fa mitjançant una
porta amb maneta de palanca i pestell de rosca que
obre cap a l'interior (veure 1ª foto lateral). Notar que, tot
i l’obertura cap a l’interior de la porta, es permet un radi
de gir accessible dins de la cambra higiènica. No
obstant, es recorda que, segons les normatives vigents,
cal que les portes obrin cap enfora o siguin corredisses.
- A l’interior, trobem amb la pica sense obstacles en la
seva part inferior i mirall a una alçada correcta.
Únicament a destacar la posició un tant elevada del
sabó de mans.
- Seguidament, trobem un vàter amb dues barres de
suport, una de elles abatible en el costat de la
transferència i l'altra fixa ancorada a paret. La posició i
distància entre barres és adient.
Proposta: Sense entrar a valorar la manca de manteniment,
es poden fer les següents modificacions de millora:
-

-

Porta d’accés: Canviar el sentit de la porta per a que
escombri cap a l'exterior; Col·locar una maneta auxiliar
per assistir el seu tancament; Col·locació de pestell
amb indicació d'ocupació.
Col·locació dels accessoris (sabó, endoll) a una alçada
>1,40 metres.
Es recomana instal·lar també una dutxa accessible per
tal de donar un major servei.

Serveis públics - (Planta Graderies)
Prioritat Baixa
Descripció: En planta graderies es disposa de dues cambres
higièniques obertes al públic accessibles, a falta de
correccions menors:

Proposta:
- Col·locació de barra de suport abatible en el costat de
la transferència
- Rectificació d’alçada d’accessoris per damunt de 1,40m
(eixugamans, sabó, etc.)
- Col·locació de maneta auxiliar per assistir el tancament
de la porta.
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PISTES / SALES POLIVALENTS
Sala polivalent
Prioritat Baixa
Descripció: Es detecta una sala polivalent equipada amb
taules i cadires, a l’extrem final de la planta de vestidors. El
paviment de la sala és de moqueta, material no adient per a
usuaris en cadira de rodes, ja que dificulta el seu trànsit degut
a un efecte de fregament massa elevat.
Proposta: Donat l’ús esporàdic de la sala, es considera
practicable. No obstant, es recorda, cara a un futur, la
necessitat de que tot paviment tingui un acabat llis i dur per a
que sigui 100% accessible.

VASOS PISCINES
Accés

Prioritat Mitja
Descripció: El centre disposa de dos vasos de piscina: un vas
gran utilitzat com a piscina d’estiu (veure 2ª foto lateral), i un
vas de menors dimensions equipat amb zona de trampolins,
que s’utilitza com a piscina de salts (veure 3ª i 4ª fotos
laterals).
Ambdós vasos de piscina tenen el nivell de l’aigua a la mateixa
cota que el paviment circumdant, trobant una reixa de recollida
d’aigua al voltant de tot el perímetre de cada piscina. En la
zona prèvia a les piscines, no es detecta cap zona de dutxes
d’aigua dolça, ni tampoc cap banc o seient de repòs en algun
punt de l’entorn de la piscina.
Així mateix, no es detecta cap instal·lació de cadira hidràulica
submergible per a l’accés a la piscina de PMR, però segons
ens informen els gestors del centre, disposen d’una cadira
hidràulica mòbil (fet que no es pot comprovar en estar fora de
temporada el dia de visita).

Proposta: Com a criteri general, es considera que el més
convenient és disposar d’una cadira hidràulica submergible
col·locada de forma fixa a cada vas de piscina que
correspongui, ja que d’aquesta manera es garanteix un millor
manteniment del material i una major satisfacció per part dels
usuaris.
No obstant, en el present cas, tenint present les nombroses
accions vandàliques que pateix el centre, s’accepta la solució
de la cadira hidràulica mòbil, sempre i que s’asseguri un
correcte manteniment de la mateixa, així com personal de
suport per al seu trasllat i col·locació allà on sigui necessari.
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Prioritat Mitja
Descripció: Les Piscines Municipals de Montjuïc disposen
d’una gran zona de graderia, a la que s’accedeix des de cota
carrer. La única zona accessible seria la part superior (veure
foto lateral superior), on es disposa d’un espai de circulació
ampli on es situen també els servies públics. No obstant,
aquesta zona no està protegida per cap barana ni tampoc
disposa de seient fixes per a acompanyants o altres PMR que
no disposin de cadira pròpia.
La resta de graderies només és accessible a través d’escales.
Igualment succeeix per arribar a les graderies des de la zona
de piscina, on la comunicació es fa únicament a través d’unes
escales de disseny inaccessible (veure foto lateral inferior).

Proposta: Es proposa habilitar una nova filera de seients a la
zona superior de graderies, de manera que quedin espais
lliures per a espectadors en cadira de rodes. Per tant, cal:
- Rectificació d’alçada de les barreres de protecció
- Col·locació de tires de seients fixes deixant zones
lliures per a cadires de rodes
- Senyalització dels espais reservats
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PLÀNOLS ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Índex de plànols:
-

Plànol general: on s’ubiquen totes les actuacions menors, així com es localitzen els
plànols detalls de les diferents intervencions

-

Plànol detall D1: Cambra higiènica familiar Planta Piscina
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PRESSUPOST
Partida
Prioritat Alta
Subjectar l'escala de la piscina a la seva part superior i
Ud.
inferior
Ud. Salvar l'escala de la piscina
Obrir la partició (de color blau a la fotografia) fins a una
M2 .
cota des del paviment de 1,00 metre
Prioritat Mitja
Sanejament i manteniment de les canaletes del
Un.
paviment de la zona de piscines
Un. Retirar material fixat al paviment
Cinta adhesiva i antilliscant negra per a escales,
Ml. rampes i accessos amb una superfície rugosa per
millorar la subjecció.
Un. Col·locació de maneta auxiliar a la porta
Un. Col·locació de pestell amb indicació d’ocupació
Col·locació de les barres de suport abatible i fixes en
H.
vàter/dutxa ancorada a terra o paret
Un. Substitució de seient dutxa per un d’accessible
Col·locació del accessoris dels vestidors masculins,
H.
femenins i cambra adaptada de la planta de piscina
Un. Canvi de sentit d’obertura de porta cap a l’exterior
Un. Col·locació de cadira hidràulica en el vas petit
Un. Col·locació de telèfon per a dutxa
Ml. Col·locació de baranes a la part superior de graderies
Un. Col·locació de seient fixes a la part superior
Un. Senyalització espai reservat adaptat a graderies

Prioritat Baixa
Cinta adhesiva i antilliscant negra per a escales,
Ml. rampes i accessos amb una superfície rugosa per
millorar la subjecció.
Col·locació de passamà ergonòmic al llarg de tot el
Ml.
recorregut a través de la rampa
Ml. Col·locació de tira de penjadors a baixa alçada
Un. Senyalització de taquilles accessibles mitjançant SIA
Un. Desplaçament dels accessoris a una alçada inferior
Canviar paviment de la sala polivalent per un ceràmic
M2 .
llis

Cost Un.

Un.

Cost Total

50,00 €

1

50,00 €

50,00 €

1

50,00 €

7,54 €

1

7,54 €

SUBTOTAL

107,54 €

16,10 €

3

48,30 €

16,10 €

1

16,10 €

1,70 €

259,20

440,64 €

6,24 €
13,70 €

1
3

6,24 €
41,10 €

16,10 €

3

48,30 €

440,80 €

2

881,60 €

16,10 €

3

48,30 €

36,00 €
2
3.600,00 €
1
82,91 €
2
30,50 €
87,66
50,00 €
10
10,65 €
1
SUBTOTAL

72,00 €
3.600,00 €
165,82 €
2.673,63 €
500,00 €
10,65 €
8.552,68 €

1,70 €

990,11

1.683,19 €

97,41 €

111,33

10.844,89€

46,08 €
10,65 €
16,10 €

50
4
1

2.304,00 €
42,60 €
16,10 €

21,57 €

250,00

5.392,50 €

SUBTOTAL

9.538,23 €

TOTAL

18.198,48 €

0.90

1.25

0.90

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

REVISAR COM FER-HO

D1

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ID: 6

ESTAT ACTUAL:

Inaccessible

RESULTANT:

Accessible

TIPUS B

Pistes municipals d’Aeromodelisme

(Plànols en paper)

C/ Doctor Font i Quer 1-5, 08038 Barcelona

INFORMACIÓ GENERAL
Codi intern IBE:
Tècnic d’obres IBE:
Gestor privat:
Ús principal:

306ARM
Jorge Macri (jmacril@bcn.cat / 680 158 443)
Luis Gaya (696 957 359)

Nº Plantes:
Estat /observacions:
Altres dades de contacte:

Pistes / Zona de Pàdoc / Edifici Pòdium / Oficines
PB / PB + 1
Pendent de llicència mediambiental
www.racbsa.org | info@racbsa.org | 934 253 558

ESTAT ACTUAL
ACCÉS

Accessible amb ajuda

ATENCIÓ AL PÚBLIC

No procedeix

COMUNICACIÓ HORITZONTAL

Parcialment accessible

COMUNICACIÓ VERTICAL

Practicable

SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS

Inaccessible

PISTES / SALES POLIVALENTS

Accessible

VASOS PISCINES

No procedeix

GRADERIES

No procedeix

ESPAIS SINGULARS

Practicable

PRIORITAT MITJA
NECESSITAT D’ESTUDI MÉS DETALLAT
Visites: 15/06/2016 i 16/11/2016

Pla d’accessibilitat d’instal·lacions esportives de Barcelona

Aeromodelisme – ID: 6

ESTAT ACTUAL
ACCÉS
Plaça reservada per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)
Prioritat Alta
Descripció: No es disposa de cap plaça reservada a PMR.
Tal i com es pot observar en la foto lateral, quan els usuaris
presenten problemes de mobilitat, es permet que els seus
vehicles entrin a l’interior del recinte de forma puntual. No
obstant, especialment considerant els forts pendents de la
zona, cal solucionar aquesta deficiència.
Proposta:
- Cal parlar amb via pública per tal de reservar places
per a PMR de forma propera a l’accés.
En l’apartat corresponent de plànols, es grafia una proposta
orientativa, no obstant, aquesta implica realitzar un estudi
més detallat, pel que no queda pressupostada la
intervenció.
Porta d’accés principal
Prioritat Alta
Descripció: L’accés principal al recinte es realitza a través
d’una rampa de sauló compactat de notable pendent.
Proposta:
- Habilitar nou accés directe a la zona de Pàdoc (veure
foto lateral per ubicació orientativa)
Aquesta proposta aprofita per resoldre altres deficiències,
tals com la manca de places per a PMR, i la inaccessibilitat
actual de la zona Pàdoc. En l’apartat corresponent de
plànols, es grafia una proposta orientativa, no obstant,
aquesta implica realitzar un estudi més detallat, pel que
no queda pressupostada la intervenció.
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COMUNICACIÓ HORITZONTAL
Recorregut entre pistes
Descripció: El recorregut que va comunicant les diferents
pistes i serveis del recinte és de sauló compactat i d’amplada
generosa. En determinats trams, el pendent es pronuncia
lleugerament, però sempre de forma practicable.

Observacions: Únicament a destacar que cal garantir un
bon manteniment i enrassat del sauló compactat. Tal i
com es pot observar en la fotografia lateral inferior, es poden
ocasionar petits sots, deixant cantells de pedra vista, amb la
perillositat que això comporta

Accés a la zona de Pàdoc
Prioritat Alta
Descripció: La zona de Pàdoc es troba entre l’actual accés
al recinte i l’edifici Pòdium, on el pendent es va pronunciant a
mesura que avancem cap a la porta d’accés. La comunicació
entre l’interior de la zona Pàdoc (zona coberta i il·luminada)
no és accessible, ja que hi ha una canalera per recollir
l’aigua, difícilment franquejable per part de certes PMR
(veure foto lateral superior).
Com a alternativa accessible, es disposa d’una taula
habilitada en la zona frontal a l’edifici Pòdium, zona que es
troba pavimentada (veure foto lateral inferior). No obstant,
considerant que l’aeromodelisme funciona com a club social,
on es busca compartir, donar-se idees, aprendre del
company, etc., es considera que aquesta solució resulta
discriminatòria i gens inclusiva.
Proposta:
- Ampliar zona pavimentada fins a arribar a la zona de
Pàdoc, inclòs el nou accés
Aquesta proposta s’inclou dins de les propostes prèvies de
nou accés al recinte i creació de places per a PMR. En
l’apartat corresponent de plànols, es grafia una proposta
orientativa, no obstant, aquesta implica realitzar un estudi
més detallat, pel que no queda pressupostada la
intervenció.
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COMUNICACIÓ VERTICAL
Edifici Pòdium
Prioritat Mitja
Descripció: La comunicació vertical de l’edifici Pòdium es
realitza a través d’una escala (veure foto lateral superior),
que presenta un disseny fàcilment millorable, en especial per
temes de seguretat: manca barreres de protecció, manca de
senyalització graons, manca de passamà a l’inici de les
escales, espai sota-escala parcialment protegit, etc.
Com a alternativa accessible, s’ha instal·lat una plataforma
elevadora (veure foto lateral inferior), que no es va poder
utilitzar el dia de la visita, ja que encara no estava
connectada a la línia telefònica.

Observacions: El disseny de l’escala podria ser millorat, tal i
com estableixen les normatives, mitjançant:
- Senyalització de la vora dels graons
- Allargar el passamà al llarg de tot el recorregut,
prolongant 30cm en el seu extrem.
- Protegir la barana per evitar caigudes, de la mateixa
manera que està protegida la barrera de protecció del
pis superior
- Ampliar zona sota-escala protegida (idealment,
protegir tot sota-escala d’alçada inferior a 2,10m)
Oficines i vestidors / Torre de control
Prioritat Baixa
Descripció: Tant l’edifici d’oficines i vestidors (veure foto
lateral superior), com la torre de control (veure foto lateral
inferior) no disposen de cap solució accessible per a la
comunicació vertical entre plantes.
No obstant, no es considera prioritari solucionar aquesta
deficiència, ja que la probabilitat de tenir usuaris amb
problemes de mobilitat en aquestes dependències és molt
baixa (el personal amb discapacitat utilitza les instal·lacions
situades a Montcada i Reixach)
Proposta: No es proposa cap solució d’accessibilitat per a la
comunicació vertical. No obstant, el disseny de les escales es
pot millorar mitjançant:
- Senyalització de la vora dels graons
- Allargar el passamà al llarg de tot el recorregut,
prolongant 30cm en el seu extrem.
- Protegir la barana per evitar caigudes, de la mateixa
manera que està protegida la barrera de protecció del
pis superior
- Protegir l’espai sota-escala d’alçada inferior a 2,10m
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Serveis públics
Prioritat Alta
Descripció: Els serveis públics s’ubiquen en un mòdul
exempt situat proper a l’edifici d’oficines i vestidors. Està
dividit en dos espais diferenciats segons gènere, trobant el
servei femení (veure foto lateral superior), format per dos
cabines de vàter individuals i una pica en la zona comuna (tot
de dimensions molt reduïdes), i el servei masculí (veure foto
lateral inferior), format per tres urinaris, una cabina de vàter i
una pica en la zona comuna. Per tant, l’actual disseny dels
serveis públics no és accessible. Val a destacar, d’altra
banda, que es troben ubicats llunyans de les pistes, en
especial de l’accés i la zona de Pàdoc.
Proposta: Per tal d’optimitzar al màxim l’espai existent i
minimitzar despeses, es proposa transformar els serveis
femenins en una peça adaptada, de manera que aquesta
passarà a ser accessible i unisex. L’altra peça es mantindrà
tal i com està, per a públic masculí, amb urinaris, vàter i pica.
(Notar que el major nombre d’usuaris de les pistes
d’aeromodelisme són homes).
Es grafia en el següent apartat de plànols una proposta
orientativa, però es recorda que caldrà realitzar un estudi
més detallat, pel que aquesta correcció no queda
pressupostada en la present fitxa.
Vestidors personal

Prioritat Baixa
Descripció: Els vestidors per al personal s’ubiquen en la
planta baixa de l’edifici d’oficines. En la zona d’accés (veure
foto lateral superior) hi ha un graó de 15cm d’alçada. Un cop
a dins, trobem dos vestidors, cadascun d’ells amb una cabina
tancada de vàter i una altra de dutxa, i una pica a l’exterior en
la zona comuna (veure foto lateral inferior).
Per tant, els vestidors no són accessibles, tant el seu accés
des de l’exterior, com el seu ús interior.
Proposta: No es proposa cap solució d’accessibilitat per a
l’accés i utilització dels vestidors en el present informe. Es
recorda que el personal amb discapacitat utilitza les
instal·lacions situades a Montcada i Reixach.
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PISTES / SALES POLIVALENTS
Pista cotxes / Pista velocitat / Pista combat
Descripció: Es disposa de 3 pistes diferenciades:
-

La primera (veure foto lateral superior) està destinada
a la cursa de cotxes, i està vinculada a la zona de
Pàdoc i a l’edifici Pòdium
La segona (veure foto lateral central) està destinada a
competicions de velocitat, i està vinculada a la torre
de control on es situen els cronometradors
La tercera (veure foto lateral inferior) és la pista
destinada al combat, la situada davant de l’edifici
d’oficines.

Les pistes no presenten cap deficiència notable de disseny,
es permet el seu accés en cas necessari, a través de portes
d’amplada correcte i sense marc inferior.

ESPAIS SINGULARS
Edifici Pòdium

Prioritat Alta
Descripció: Val a destacar el mirador de l’edifici Pòdium on,
segons demanda d’usuaris, caldria habilitar un “balcó”
mirador apte per gent en cadira de rodes (amb capacitat per
a 2 o 3 usuaris).
La problemàtica rau en que una persona asseguda no
disposa de bona visibilitat si els companys estan a peu dret
mig inclinats endavant, com és habitual. D’altra banda,
senyalar que la barana de protecció és de 90cm d’alt i amb
un acabat de reixa metàl·lica en el parament vertical.
Proposta: Segons ens informen, hi ha un projecte en marxa
per al disseny d’un balcó-mirador accessible, que l’equip
redactor del present informe s’ofereix a validar.
En tot cas, recordar que aquesta intervenció implica
realitzar un estudi més detallat, pel que no queda
pressupostada en la present fitxa.
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PLÀNOLS ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Índex de plànols:
-

Plànol general: on es localitzen els plànols detalls de les diferents intervencions

-

Plànol detall D1: Nova zona d’accés a les Pistes Municipals d’Aeromodelisme

-

Plànol detall D2: Remodelació dels serveis públics

-

Plànol detall D3: Pòdium pista cotxes
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ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:

Estructura vidre

proposta mecanisme barana

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:
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PRESSUPOST
Partida
Prioritat Alta
Projecte per habilitar un nou accés al recinte (amb
Un. places per a PMR properes), i per la supressió de
barreres arquitectòniques en el Paddock
Un. Projecte de remodelació dels serveis públics
Projecte per habilitar balcó-mirador accessible en
Un.
l’edifici Pòdium
1

Cost Un.

Un.

Cost Total

n.v.1

1

-

n.v.1

1

-

n.v.1

1

-

SUBTOTAL

-

1,70 € 12,60

21,42 €

n.v.: cost no valorat perquè depèn d’un projecte extern

Prioritat Mitja
Senyalització de vora de graó amb franja longitudinal
Ml.
de 5cm d’amplada
Ml. Prolongació de passamà per donar-li continuïtat
Protecció de les obertures existents en les barreres de
Ml.
protecció de desnivells
Ml. Ampliar zona de sota - escala

Prioritat Baixa
Senyalització de vora de graó amb franja longitudinal
Ml.
de 5cm d’amplada
Protecció de les obertures existents en les barreres de
Ml. protecció de desnivells amb bastidor doble i muntants i
barrots verticals amb patilles d'ancoratge.
Ml. Prolongació de passamà per donar-li continuïtat
Ml. Ampliar zona de sota escala

30,50 €

1,20

36,60 €

82,56 €

4

209,12 €

30,00 €
1
SUBTOTAL

30,00 €
297,14 €

1,70 € 14,40

24,48 €

92,46 € 10,07

931,07 €

30,50 € 0,30
30,00 €
1
SUBTOTAL

9,15 €
30,00 €
994,70 €

TOTAL

1.291,84 €

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

Estructura vidre

proposta mecanisme barana

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ID: 07

ESTAT ACTUAL:

En obres / En projecte

RESULTANT:

Pistes Municipals de Tennis Montjuïc

Accessible

TIPUS B
(Plànols en paper)

C/ Foixarda, 2-4, 08038 Barcelona

INFORMACIÓ GENERAL
Codi intern IBE:
Tècnic d’obres IBE:
Gestor privat:
Ús principal:
Nº Plantes:
Estat /observacions:
Altres dades de contacte:

309TNM
Núria Vives (nvives@bcn.cat)
Antonio Vallecillos (626 644 559)
Pistes polivalents / Gimnàs / Piscina / Solàrium / Restaurant
PB + 1
Projecte de reforma de l’edifici / Zona exterior ja executada
www.rstpompeya.com | administracion@rstpompeya.com

ESTAT ACTUAL
ACCÉS

En obres / En projecte

ATENCIÓ AL PÚBLIC

En obres / En projecte

COMUNICACIÓ HORITZONTAL

En obres / En projecte

COMUNICACIÓ VERTICAL

En obres / En projecte

SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS

En obres / En projecte

PISTES / SALES POLIVALENTS

En obres / En projecte

VASOS PISCINES

En obres / En projecte

GRADERIES

Inaccessible

ESPAIS SINGULARS

Accessible

PRESSUPOST

En obres / En projecte

PRIORITAT ALTA
Visites: 30/05/2016

Pla d’accessibilitat d’instal·lacions esportives de Barcelona

Tennis Montjuic – ID:07

ESTAT ACTUAL
ACCÉS
Plaça reservada per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)
Prioritat Alta
De
Descripció
scripció
scripció:: L'entrada de l'aparcament no està ben senyalitzada
i és difícil de saber que es troba dins del recinte si no s’és un
usuari habitual (veure 1ª foto lateral).
Es tracta, per tant, d'un aparcament privat per als
usuaris/abonats del Tennis Montjuïc. El paviment és d'asfa
d'asfalt,
lt,
amb les places delimitades amb pintura blanca. No es localitza
cap plaça reservada a PMR.
Proposta:
- Reservar almenys una plaça per a PMR, mitjançant
senyalització vertical i pintura en el vial amb el símbol
SIA.

Porta d’accés principal
principal
Prioritat Alta
Alt
De
Descripció
scripció
scripció:: Des de l’aparcament prèviament descrit, s’accedeix
a través de rampes, cap a l’edifici principal o a les diferents
pistes del centre.
Actualment l’accé
l’accés
’accés a l’edifici
’edifici disposa d’un esglaó d’entrada
inadmissible (veure foto lateral superior
superior).
). No obstant, es recorda
que aquest edifici és objecte d’un projecte de reforma, i segons
consta en el plànol, aquest esglaó quedarà eliminat: la nova
planta de l’edifici es situarà a cota +0,80 respecte l’exterior, i
l’accés fins a aquest
aquesta
a cota es realitzarà a través de rampes
(veure imatge lateral inferior)
Observacions
Observacions:
Cal assegurar que les rampes d’accés compleixin amb els
paràmetres establerts en les normatives. Segons els plànols
proporcionats no es pot efectuar aquesta comprovació
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Taulell d’atenció
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Prioritat Alta
De
Descripció
scripció
scripció:: Notar que actualment el taulell de recepció no és
accessible ja que no disposa de cap zona més baixa per a
l’atenció d’usuaris en cadira de rodes o de talla baixa (veure foto
lateral superior).
Segons els plànols de la reforma integral, el taulell de rec
recepció
epció
quedarà situat en la planta baixa d’accés, a la zona de barbarrestaurant just abans d’entrar a la zona de vestuaris,
vestuaris, funcionant
com a punt de control d’accés
d’accés..

Observacions
Observacions:
Segons els plànols proporcionats no es pot comprovar el
disseny del taulell d’atenció al públic. Es recorda que aquest
hauria de ser baix per tal de ser accessible a tothom. O si
més no, caldrà que tingui, en una zona de 0,80m d’amplada
com a mínim, una al
alçada
çada no superior a 0,85m, deixant l’espai
inferior lliure d’obstacles.

COMUNICACIÓ HORITZONTAL
Espais de circulació en projecte
Prioritat Alta
De
Descripció
scripció
scripció:: Segons consta en projecte, tots els espais de
circulació de l’edifici són correctes, amplades de pas àmplies,
sempre permetent radis de gir accessibles a banda i banda de
les portes. Així mateix, totes les portes ttenen
enen una amplada
mínima de 80cm.

Observacions
Observacions:: Caldrà assegurar-se
assegurar se en obra, que es
mantinguin totes els espais de circulació amplis tal i com s’han
dissenyat amb portes de 80cm d’amplada. Així mateix, s’haurà
de vigilar que no es col·loqui mobiliari que interfereixi amb els
radis de gir necessaris a costat
costat i costat de les portes.
Notes segons esborrany nou codi:
a) En instal·lacions esportives on es preveu la utilització de
cadires de rodes per a la pràctica d’esport adaptat:
c1. Les portes han de tenir una amplada mínima d’1,00
m.
c2. S’admeten portes de dues fulles sempre que una
d’elles tingui una amplada mínima de 0,80 m i el pestell
per desbloquejar l’altre porta, si n’hi ha, estigui a una
alçada entre 0,40 m i 1,20 m.
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COMUNICACIÓ VERTICAL
Escales + ascensor
Prioritat Alta
De
Descripció
scripció
scripció:: Per tal de comunicar la planta ba
baixa
ixa i la planta
primera, el proj
projecte
ecte preveu la col
col·locació
·locació d’unes escales i un
ascensor:
- Les
es escales presenten un disseny acceptable,
acceptable, amb una
amplada d’1m aproximadament i baranes a ambdós
costats.
- L’’ascensor
ascensor també presenta un disseny accessible,
permetent una cabina de 1,40 x 1,10m. La porta permet
un pas lliure de 0.80m i es permet un radi de gir de
d'1,50m de diàmetre davant d’aquesta.
d’aquesta
Proposta
Proposta: Es recorden una sèrie de mesures per garantir una
màxima accessibilitat:
accessibilitat:
- Escales: senyalització cromàtica i antilliscant de la vora
dels graons
graons.
- Ascensor: (Segons nou codi) En el cas d’ascensors
d’instal·lacions esportives on es realitzi pràctica
esportiva en cadira de rodes l’amplada mínima de pas
ha de ser d’1,00 m.

SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Serveis públics (PB)
Prioritat Alt
Alta
Descripció:
Descripció
scripció: Els serveis públics es situen propers a l’entrada
del centre i consten de tres peces:
-

Una primera peça practicable
practicable:: amb barres de suport
en el vàter i pica a l’interior de la peça
Dues peces més, una per cada gènere: cadascuna
formada per un primer espai on s’ubica la pica, i una
segona cambra on es troba el vàter.

Proposta Notes segons esborrany nou codi d’accessibilitat:
Proposta:
Si cabina accessible: a) L’interior de la cabina disposa d’un
espai lliure d’obstacles a tota alçada consistent en un cercle
d’1,50 m de diàmetre: b) Disposa d’un espai de transferència
lateral a l’inodor, de 0,80 m d’amplada i 1,20 m de longitud
lliure d’obstacles, als seus d
dos
os costats
costats.
Si cabina practicable: a) L’interior de la cabina disposa d’un
espai lliure d’obstacles consistent en un cilindre d’1,50 m de
diàmetre i una alçada entre 0,00 i 0,70 m respecte al terra
terra;;
b) Disposa d’un espai de transferència lateral a l’inodor,
l’inodor, de
0,80 m d’amplada i 1,20 m de longitud lliure d’obstacles, a un
costat
costat.
Qualsevol cabina: ha de disposar d’un espai lliure on es
pugui inscriure un cercle de 0,50 m de diàmetre sense ser
escombrat per l’obertura de la porta. La porta ha de tenir una
amplada lliure de pas major o igual a 0,70 m i sempre que
sigui possible ha d’obrir cap enfora.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidors femení i masculí (PB)
Prioritat Alta
De
Descripció
scripció
scripció:: Segons plànols, els vestidors masculí i femení
presenten un disseny pràcticament idèntic, únicament sent el
masculí de majors dimensions respecte el femení
femení:
- Es disposa de 4 franges de taquilles a doble alçada, amb
2 zones de bancs en les zones centrals. Un dels bancs
està es
escurçat
curçat per tal de deixar espai a possibles
possibles usuaris
de cadira de rodes (veure imatges superior i central)
-

Es disposa 2 zones de piques i dues cabines de vàter,
una d’elles adaptada amb pica inclosa en el seu interior.

-

Es disposa d’una zona de dutxes amb mampares de
separació, observant que en un dels extrems, una de les
mampares no hi és, deixant dues unitats de dutxa juntes
(veure imatge lateral inferior). S’entén que això es fa per
deixar una dutxa de major dimensions necessària pe
perr un
usuari de rodes
rodes. El problema està en que no s’ha previst
cap seient de dutxa abatible (error constantment repetit
en moltes ocasions, no només en centres esportius però
també en habitacions d’hotel, etc.)

Proposta
Proposta:
- Senyalitzar les taquilles situades properes a la zona d
de
e
pas, per ser més fàcil d’utilitzar per PMR.
-

Independentment de la necessitat d’instal·lar el seient
abatible, barres de suport, safata pel sabó i dutxa telèfon
a la zona de dutxes, es proposa habilitar una dutxa
també a la cambra higiènica adaptada per donar una
major flexibilitat d’utilització
d’utilització.

Observar que es compleix amb els requisits de practicable
però no d’accessible. Així mateix, no hi ha cap cambra
higiènica completa amb accés independent (peça recomanable)
recomanable);;
l’anomenada peça familiar que p
possibilita
ossibilita l’assistència per part
de persones diferent sexe.
sexe
Notes segons esborrany nou codi d’accessibilitat (a afegir a les
ja citades en l’apartat anterior)
anterior):
Si accessible: c)) L’amplada útil de pas als espais de circulació
de bateries de lavabos, dutxes,
dutxes, banyeres i espais de ta
taquilles
quilles és
d’1,20 m com a mínim; d) En els espais de gir es pot inscriure
un cercle d’1,50 m de diàmetre
diàmetre.
Si cabina practicable: c)) L’amplada útil de pas als espais de
circulació de bateries de lavabos, dutxes, banyeres i espais de
taquilles és d’1,00 m com a mínim; d)
d) En els espais de gir es
pot inscriure un cercle d’1,20 m de diàmetre.
diàmetre

5

Pla d’accessibilitat d’instal·lacions esportives de Barcelona

Tennis Montjuic – ID:07

PISTES / SALES POLIVALENTS
Fitness + Sala d’activitats dirigides
Prioritat Alta
De
Descripció
scripció
scripció:: A la planta primera trobem dues sales polivalents,
segons plànols, a les que s’hi accedeix de forma accessible:
- Una sala de fitness, amb la corresponent maquinària
d’exercitació
- Una
na sala diàfana per a la realització de les diverses
possibles activitats dirigides.
Observacions
Observacions: Disposar les màquines adaptades o les
susceptibles a ser utilitzades per usuaris de cadira de rodes
rodes,, al
cos
costat
tat del passadís de manera que hi pugui
puguin accedir fàcilment.

VASOS PISCINES
Piscina Exterior

Prioritat Mitja
De
Descripció
scripció
scripció:: El centre disposa de dos vasos
vasos de piscina (veure
foto lateral superior)
superior):: el gran d’uns 7m
7 x 20m
20m i el petit de 5m x
6m aproximadament
aproximadament. El vas gran està quasi enrassat amb el
paviment circumdant (hi ha un petit ressalt d’uns 3cm) i disposa
de 4 escales metàl·liques (una a cada cantonada) per accedir
accedir-hi; mentre que el vas petit està del tot enrasat i no té cap escala
d’accés. No es detecta cap
cap mètode d’accés apte per a PMR.
L'entrada a la zona dels
de vasos de piscines es realitza o bé a
través d’una rampa d’amplada insuficient i pendent excessiu o
bé a través d’una escala de 2 graons (veure foto lateral inferior).
Val a dir que, segons les normatives vigents, el nombre de
graons és insuficient
insuficient,, ja que el mínim són 3. D’altra banda,
senyalar també el poc contrast visual que tenen tant la rampa
com les escales respecte el seu entorn, amb el notable perill
que això comporta.
Segons els plànols facilitats, s’observa que està previst
solucionar aquest a
accés
ccés través de diverses rampes (veure
imatges laterals inferiors).
inferiors). Caldrà assegurar que aquestes
compleixen amb els requisits normatius.
Proposta:
- Instal·lar una cadira hidràulica submergible per accedir a
l’aigua (indispensable pel vas gran i molt recomanable
pel vas petit també).
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Prioritat Mitja
Descripció: La única pista de tennis que disposa de graderies
és la pista central que queda just davant de l’edifici. Aquesta
queda enfonsada diversos metres més avall, sent els murs de
contenció en format de graderies (veure fotos laterals
superiors).
L’accés a les grades es realitza únicament a través d’escales
pel que resulta inaccessible per a usuaris de cadira de rodes o
altres persones amb dificultat de transitar escales. La única
opció accessible per a possibles espectadors amb problemes de
mobilitat, seria habilitar una zona de seients en la zona superior
de pas, que presenta una barrera de protecció i amplada
suficient (veure foto lateral inferior)
Observacions: Caldria estudiar si l’actual barrera de protecció
dificultaria la vista de possibles espectadors asseguts. En cas
afirmatiu, caldria redissenyar. Així mateix, cal valorar si disposar
de seients fixes a la nova “filera” superior de graderia o
únicament facilitar cadires mòbils per a acompanyants en cas
necessari.
D’altra banda, notar que l’accés a aquesta pista per part de
jugadors és inaccessible. Sent que el centre disposa de més
pistes que sí que estan a peu pla, no es creu prioritari solucionar
l’accés a aquesta pista. En cas que sí que es considerés
necessari, caldria redactar un projecte d’estudi més detallat.
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ESPAIS SINGULARS
Pistes exteriors de tennis i pàdel
Prioritat Baixa
Descripció: El centre disposa de diverses pistes exteriors de
tennis i/o pàdel; totes elles, amb comptades excepcions com el
cas de la pista detallada en l’apartat anterior de graderies, tenen
possibilitat d’accés a peu pla. Tant les zones de circulació
adjacents a les pistes, com les pròpies portes d'accés a les
mateixes presenten amplades de pas superiors als 80 cm
(veure 1ª i 2ª fotos laterals).
Les diferents pistes s’organitzen de forma esglaonada absorbint
el desnivell del terreny, i la connexió entre elles es realitza a
través de rampes i escales (veure 3ª i 4ª fotos laterals). En
general, val a destacar el bon disseny i execució de l’espai
exterior, amb rampes amb el pendent més suau possible i
passamans de suport al llarg de tot el recorregut i a doble
alçada (veure 4ª i 5ª fotos laterals). Així mateix, trobem
paviment de textura diferenciada en els replans de les rampes,
que en ocasions coincideixen amb un inici o final d’escala
(veure 6ª foto lateral).

Proposta:
- Únicament caldria millorar la senyalització de la vora
dels graons dels trams d’escales.
D’altra banda, es recorda que hi ha part de la zona exterior que
també es veu afectada segons els plànols facilitats, com seria la
remodelació de la zona de piscina o la sortida a l’exterior des
dels nos vestidors. Caldrà assegurar que les noves rampes
compleixin amb els paràmetres normatius i d’altres
recomanacions de bones pràctiques.
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PLÀNOLS ESTAT ACTUAL I PROPOSTA

Índex de plànols:
-

Plànol general: on s’ubiquen totes les actuacions menors, així com es localitzen els
plànols detalls de les diferents intervencions

-

Plànol detall D1: Proposta vestidors

-

Plànol detall D2: WC públic

9

D2

D1

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:

·

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:
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PRESSUPOST
Partida
Prioritat Alta
Correcció dels plànols de remodelació de l’edifici
Un. principal, per al compliment de la normativa
d’accessibilitat
Reservar plaça aparcament per a PMR (inclou pintat en
Un.
el vial i senyalització vertical)

Prioritat Mitja
Un. Instal·lació de cadira hidràulica submergible
Projecte per a habilitar filera superior de graderies
Un.
accessible

Prioritat Baixa
Senyalització de vora de graó amb franja longitudinal
Ml.
de 5cm d’amplada

1

n.v.: cost no valorat perquè depèn d’un projecte extern

Cost Un.

Un.

Cost Total

n.v.1

1

-

114,69€

1

114,69€

SUBTOTAL

-

3600 €

1

3600 €

n.v.1

1

-

SUBTOTAL

-

1,70 €

-

-

SUBTOTAL

-

TOTAL

-

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

D1

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

D2

ID: 10

ESTAT ACTUAL:

Accessible amb ajuda

RESULTANT:

Accessible

Camp Municipal Beisbol Carlos Pérez de Rozas

TIPUS B
(Plànols a paper)

Carrer Pierre de Coubertin, 7-9, 08038 Barcelona

INFORMACIÓ GENERAL
Codi intern IBE:
Tècnic d’obres IBE:
Gestor privat:
Ús principal:
Nº Plantes:
Estat / observacions:
Altres dades de contacte:

312BSB
Núria Vives (nvives@bcn.cat)
Jordi Vallès (650 513 829)
Pista de Beisbol / Vestidors / Grades / Oficines/ Bar
PB / PB +1
Els plànols no quadren exactament amb la realitat (atenció al públic)

fcbs@fcbs.cat | 934 253 207

ESTAT ACTUAL
ACCÉS

Accessible amb ajuda

ATENCIÓ AL PÚBLIC
COMUNICACIÓ HORITZONTAL
COMUNICACIÓ VERTICAL
SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS

Practicable
Parcialment accessible
Inaccessible
Parcialment accessible

PISTES / SALES POLIVALENTS

No procedeix

VASOS PISCINES

No procedeix

GRADERIES

Parcialment accessible

ESPAIS SINGULARS

Parcialment accessible

PRESSUPOST
PRIORITAT BAIXA
NECESSITAT D’ESTUDI MÉS DETALLAT
Visites: 02/06/16

Pla d’accessibilitat d’instal·lacions esportives de Barcelona

Camp Municipal Beisbol – ID:10

ESTAT ACTUAL
ACCÉS
Plaça reservada per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)
Prioritat Alta
Descripció: Es disposa d’un descampat amb paviment de
sorra compactada utilitzat com a aparcament davant del
centre (veure foto lateral superior). La senyalització de les
places no està resolta, sinó que els vehicles estacionen
lliurement. De la mateixa manera, per tant, no hi ha cap plaça
reservada per a persones amb mobilitat reduïda. Val a dir
que aquest aparcament es troba a la vorera oposada del
camp municipal i , tal i com s’observa a la fotografia lateral
inferior, no hi ha cap pas de vianants habilitat.
Proposta:
- Senyalització d’almenys 1 plaça reservada a PMR
- Construcció de pas de vianants
Recordar que la mancança de pas de vianants queda a
càrrec del departament de Via Pública, pel que queda
llistada la necessitat, però queda no pressupostada en
no ser competència del present Pla.
Accés principal (Planta grades)
Prioritat Alta
Descripció: L’entrada principal al camp està situada a la part
nord, propera a la zona d’aparcament tot just descrita. Tal i
com ja s’ha comentat, el primer obstacle és superar el graó
de la vorera ja que no hi ha cap gual de vianants habilitat.
L’espai immediat per la banda exterior del recinte és de sauló
compactat, amb presència d’algunes graves soltes (veure 1ª
foto lateral), mentre que per la banda interior de la porta
d’accés, el paviment és del tot grava (veure 2ª foto lateral),
terreny del tot impracticable per usuaris de cadira de rodes,
cotxets, etc. A més a més, aquest terreny de grava es situa
una vintena de cm per sota de la cota de l’edifici, pel que
resulta necessària una rampa per accedir a la planta d’accés
pròpiament, on es situa el mòdul de bar, serveis i graderies.
Es localitzen un total de 2 rampes situades una a cada
extrem (veure 3ª i 4ª fotos laterals, respectivament).
Segons ens informen els gestors, degut a un problema
d’assentament diferencial del terreny, cada certs anys es
generen esquerdes entre la planta de l’edifici i les rampes
d’accés; les quals, conseqüentment, presenten un major
pendent. Deixant aquest problema de banda, comentar que
la rampa es si està ben resolta, amb doble passamà a doble
alçada i baranes de barrots cada 10cm o menys.
Proposta:
- Pavimentar tota la zona central d’accés, lligat a la
construcció del pas de vianants
Aquesta proposta requereix d’un estudi més detallat, pel
que no queda valorada en la present fitxa
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ACCÉS
Accés secundari (Planta vestidors)
Prioritat Mitja
Descripció: L’entrada secundària al camp està situada a la
part oest, baixant uns metres més avall el mateix vial
d’accés, el carrer Pierre de Coubertin.
Des d’aquesta segona entrada, s’accedeix directament a cota
del camp i vestidors. En aquest cas sí que es disposa de gual
a la vorera (veure 1ª foto lateral), el problema està en que la
resta del recorregut a la vorera és del tot impracticable, ja
que presenta una amplada molt reduïda que queda del tot
inutilitzada degut a la presència de l’enllumenat públic (veure
2ª foto lateral). La única alternativa possible és transitar
directament per la zona de gespa adjacent (de fet, es
detecten la traça espontània del camí utilitzat per la gent).
Per tant, aquest recorregut exterior no lliga amb la zona
d’aparcament ni tampoc serveix com a alternativa a la manca
d’ascensor (punt que serà comentat més endavant).
Val a dir que, de la mateixa manera que en el cas anterior, la
cota de l’entrada secundària no és exactament la mateixa
que la de la planta de vestidors, sinó que es situa uns cm per
sota. Novament és necessària una rampa per solucionar la
diferència de cota, rampa que no es troba del tot
correctament enrasada amb el paviment circumdant (veure 3ª
foto lateral)
Proposta:
- Millorar pla inclinat de connexió entre la planta
construïda i el terreny circumdant

ATENCIÓ AL PÚBLIC
Taulell d’atenció

Prioritat Baixa
Descripció: La zona de recepció i atenció al públic es situa a
la planta vestidors, just a l’acabar el tram d’escales que
comunica amb la planta de graderies on es situa l’accés
principal.
Tal i com es pot veure en les fotografies laterals, es tracta
d’una finestra situada lleugerament per damunt dels 85cm
màxims que estableix la normativa, pel que no es pot
considerar accessible 100%, tot i que sí que s’accepta com a
practicable amb cert desconfort d’ús.
Observacions:
- Baixar alçada del taulell a 80-85 cm del terra, deixant
un taulell de volada mínima de 50cm.
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COMUNICACIÓ HORITZONTAL
Amplades de pas i paviments interiors
Prioritat Baixa
Descripció: Els recorreguts interiors, tant el de planta
graderies com el de planta vestidors (veure 1ª i 2ª fotos
laterals, respectivament), presenten amplades de pas
generoses i pavimentació de formigó llis (als passadissos i
recepció) i paviment ceràmic (a les cambres higièniques i
magatzems).
En ambdós casos es tracta d’una pavimentació correcte,
anivellada i sense ressalts amb comptades excepcions, com
serien els marc inferiors d’algunes portes o tapajuntes de
paviments que caldria eliminar o suavitzar respectivament.
(Val a dir, no obstant, que la majoria de portes amb marc
inferior, són portes d’accés a zones restringides com zona de
comptadors o emmagatzematge de material)
Destacar també, d’altra banda, el punt de connexió entre les
escales exteriors que comuniquen planta superior de
graderies i la zona interior de recepció en la plata inferior: tal i
com es pot veure en la 3ª foto lateral, es genera un petit graó
d’uns 6cm que caldria que fos eliminat per tal d’evitar
caigudes fortuïtes. Així mateix, cal recordar la necessitat de
deixar oberta les dues fulles de la porta d’accés a la zona de
recepció, ja que una única fulla proporciona una amplada
insuficient (veure 3ª foto lateral)
Observacions:
- Eliminar el graó d’accés a la zona de recepció de P-1
Amplades de pas i paviments exteriors
Prioritat Baixa
Descripció: Pel que fa al recorregut exterior de planta baixa
(es recorda que les connexions entre exterior i interior ja han
estat comentades en l’apartat d’accés), també es tracten de
recorreguts generosos sense majors inconvenients.
El paviment és de sauló compactat, trobant peces de gran
format de tartan (material pistes d’atletisme) superposades
en el recorregut principal per tal de facilitar amb més
garanties un terreny dur i llis (veure 1ª i 2ª fotos laterals).
Segons ens informen, aquesta superfície passarà a ser
gespa artificial. En tal cas, caldrà assegurar que sigui una
gespa fàcilment transitable (és a dir, que proporcioni una
duresa adequada)
Pel que fa a les connexions amb les diferents activitats al
llarg del recorregut, en general es consideren practicables
sense notables problemes, en tot cas graons de poca entitat
superables per part de la majoria d’usuaris esportistes, a
excepció del desnivell generat en l’accés al mòdul prefabricat
que és d’uns 20cm alçada (veure 2ª foto lateral).
D’altra banda, cal destacar que la zona de les banquetes no
és accessible ja que presenta graons d’accés (veure 3ª foto
lateral). Cal parlar-ho amb els gestors
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COMUNICACIÓ VERTICAL
Manca d’ascensor
Prioritat Alta
Descripció: Únicament es disposa d’escales per a la
comunicació entre plantes, trobant:
- Dos trams d’escales en la part central de l’edifici, que
comuniquen l’accés principal de la planta superior
amb la zona de recepció de la planta baixa (veure 1ª
foto lateral)
- Dos trams d’escales, un a cada extrem de l’edifici,
que comuniquen la planta de graderies amb els
serveis públics situats a una cota inferior (veure 2ª
foto lateral)
(Nota: segons plànols, comparant el número de graons
d’ambdós tipus d’escales, els serveis públics semblen estar a
una cota intermèdia respecte la planta inferior de vestidors;
mentre que segons els gestor, aquests es situen a la mateixa
cota que la planta baixa, fet que no es pot comprovar perquè
no hi ha connexió interior)
Les escales es consideren correctes en termes generals,
disposant de passamà a ambdós costats així com tires
antilliscants a la vora exterior dels graons.
El problema principal és la manca d’ascensor com a
alternativa accessible. Ja s’ha comentat en l’apartat anterior
d’accés, que l’alternativa de donar la volta per fora no és
considera viable com a recorregut alternatiu donada la
notòria dificultat d’aquest.
Observacions:
- Instal·lar un ascensor o elevador de comunicació
vertical
Aquesta proposta requereix d’un estudi més detallat. No
obstant, es grafia en l’apartat de plànols una possible
posició orientativa.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Serveis públics graderia
Prioritat Baixa
Descripció: Les graderies disposen de dos mòduls de
serveis públics, situats en cada extrem de graderies. El del
costat est és de menor dimensions i d’ús mixt, mentre que el
mòdul de l’extrem oest de graderies, està subdividit en dos,
per homes i per dones (veure 1ª foto lateral).
En tots els casos es tracta de lavabos sense peu amb mirall
(veure 2ª foto lateral) i diverses cabines de vàter amb porta
d’obertura cap a dins (veure 3ª foto lateral). La llum s’activa
segons un sensor de moviment. Es recorda que per accedirhi cal baixar les escales comentades en l’apartat anterior; per
tant, és lògic que en cap cas hi hagi una unitat accessible.
No obstant, com a alternativa accessible de serveis públics
de graderies trobem un servei adaptat en la mateixa planta
d’accés, sense haver de baixar escales. Aquesta cambra
higiènica adaptada, ubicada entre el bar i la zona vip i
d’accés independent des de graderies, consta d’un vàter amb
les seves respectives barres de suport abatibles a banda i
banda (veure 4ª foto lateral), i el seu lavabo sense obstacles
inferiors i mirall a una alçada acceptable (veure 5ª foto
lateral).
Val a dir que la posició del vàter no quadra amb aquella
indicada en plànols, tot i que l’actual és correcte; únicament a
comentar que la separació entre les barres de suport és un
tan excessiva (es troben separades 85cm quan la mesura
correcta seria 70cm de separació). Així mateix, notar que el
vàter disposa d’una alça, element que no resulta útil per tots
els usuaris, especialment si no està ben fixat a la tassa.
D’altra banda, cal senyalar l’alçada un tant elevada de certs
complements (eixugamans, penjador, etc.)

Proposta:
- Reubicació de complements a una alçada accessible
- Reubicació de barres de suport de manera que
quedin separades 70cm i la tassa del vàter es situï en
el punt mig entre elles.
- Col·locació d’una maneta auxiliar en la porta d’accés

6

Pla d’accessibilitat d’instal·lacions esportives de Barcelona

Camp Municipal Beisbol – ID:10

SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidors de grups
Prioritat Mitja
Descripció: Es disposa de 4 vestidors de grups, organitzats
en paquets de 2, a banda i banda de les escales principals
d’accés a planta baixa. Presenten un disseny idèntic, en
simetria:
- L’accés es realitza a través d’un petit distribuïdor amb
doble porta, des del qual es pot accedir a una cambra
amb vàter i pica independent a la resta del vestidor.
Notar que l’interruptor d’aquesta peça és amb tapa,
amb la dificultat que això implica per a certs usuaris
(veure 1ª foto lateral).
- Un cop dins del vestidor, trobem una primera peça
diàfana, amb bancades i penjadors molt alts (a 2,90m
del terra) en les parets perimetrals (veure 2ª foto
lateral).
- Seguidament, trobem un espai previ a la zona de
dutxes que està format per, en un costat, dues piques
sense obstacles en la seva part inferior (veure 3ª foto
lateral) però amb accessoris a una alçada un pèl
elevada. A l’altre costat, dues cabines independents
amb vàter (veure 4ª foto lateral).
- Finalment, trobem la sala de dutxes col·lectives amb
6 unitats, totes elles amb aixeta de sistema de pressió
i rosca per a regulació de temperatura, i carxofa a
paret (veure 5ª foto lateral). No es detecta cap
penjador en aquesta sala.
Proposta: Per tant, no hi ha cap vestidor accessible, pel que
es considera necessari adaptar almenys un d’ells, mitjançant:
- Rectificació (i/o col·locació) de certs complements
(sabó, eixugamans, penjadors, etc.) a una alçada
accessible
- Habilitar una cambra higiènica accessible a un dels
vestidors
- Col·locació d’un equip de dutxa complet adaptat a
l’espai de les dutxes col·lectives.
- Col·locació de penjadors a la cambra de dutxes
col·lectives
La proposta de reforma de la cambra higiènica adaptada
queda marcada als plànols al final d’aquesta redacció de
projecte.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidors personal
Prioritat Mitja
Descripció: D’altra banda, es disposa d’un vestidor destinat
al personal que presenta unes dimensions una mica més
reduïdes respecte als vestidors de grups descrits prèviament.
No obstant, el disseny és similar:
- Un primer espai amb bancades perimetrals i tires de
penjadors a una alçada elevada (veure 1ª foto lateral).
En aquest mateix espai hi ha un grup de sis taquilles
per a guardar les pertinències del personal durant la
seva jornada laboral.
- Un segon espai format per 2 piques just entrant, 2
cabines de vàter a mà esquerra (veure 2ª foto lateral),
i una zona de dutxes col·lectives a mà dreta. Cal
notar que aquest vestidor és l’únic de tot el centre on
s’han instal·lat dues unitats de dutxa adaptada (veure
3ª i 4ª fotos laterals). No obstant, val a dir que el
seient té unes dimensions massa reduïdes i que les
barres de suport no són les adequades. Així mateix
el punt de suport per a la dutxa telèfon es troba
massa elevat.
Cal notar que aquest vestidor presenta dutxa accessible,
però en canvi no té cambra de WC accessible. Parlar-ho amb
gestors, si s’adapta un vestidor de grups, el de personal,
ambdós, es fa una peça familiar independent...
Proposta:
- Rectificació (i/o col·locació) de certs complements
(sabó, eixugamans, penjadors, etc.) a una alçada
accessible
- Reconvertir les dues cabines de vàter en una cambra
higiènica accessible
- Rectificar les unitats de dutxa accessible (substitució
del seient i barres de suport per d’altres accessibles;
reubicació d’aixeteria a una alçada més baixa, etc.)
- Col·locació de penjadors a la cambra de dutxes
col·lectives
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Infermeria
Prioritat Baixa
Descripció: Darrera de la peça d’oficines, es troba la
infermeria amb unes dimensions àmplies. Al seu interior hi ha
mobiliari (llit infermeria) i al final de la cambra es troben els
serveis per al personal, format per una cabina amb doble
porta, trobant la pica primer, i el vàter després de la segona
porta (veure 1ª foto lateral).
D’altra banda, trobem una cambra destinada a la col·locació
de rentadores. Aquesta està moblada també per penjadors i
caixes per acumular la roba (veure 2ª foto lateral).
Cal fer proposta d’adaptació d’aquesta peça? Parlar-ho amb
gestors

Observacions: Evitar que els pas entre cambres de diferents
usos no estigui obstaculitzat per cap element.
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Prioritat Alta
Descripció: L’accés a graderies es realitza des de la mateixa
planta d’accés on es situa l’entrada principal. En aquest punt
trobem un ampli espai de circulació (únicament reduït en la
zona central, davant del mòdul edificat de bar, serveis, zona
vip i magatzems).
A banda i banda del mòdul edificat es situen les dues
entrades de major amplada a grades, escales descendents
que disposen d’un passamà central com a suport (veure 1ª i
2ª fotos laterals). Es disposa de fins a 6 punts més d’accés a
grades, en aquest cas, escales de menor amplada i sense
passamà. En tots els casos, es troba a faltar una
senyalització contrastada del límit dels graons, que ajudin a
visualitzar millor les escales en l’entorn de grades.
D’altra banda, a l’espai central de graderies es situa la zona
de tribuna amb seients de plàstic amb respatller, tal i com és
habitual (veure 3ª i 4ª fotos laterals). Es disposa aquí, a
banda i banda, de dos punts addicionals d’accés, també es
tracta d’escales no contrastades amb l’entorn i, en aquest
cas, amb un passamà pel seu costat exterior respectivament.
Per tant, en el cas d’un usuari de cadira de rodes amb
incapacitat de superar escales, la única opció és la de restar
en la zona superior de grades, per darrera de la barrera de
protecció, tal i com queda senyalitzat en el punt més proper
d’accés (veure 1ª foto lateral). Aquesta solució implica que
els acompanyants de la PMR quedin a peu dret (a no ser que
se’ls hi faciliti una cadira de plàstic), mentre que també
caldria assegurar una bona visibilitat del camp.
Proposta:
- Senyalització de la vora dels graons de les escales
- Adequació de la barrera de protecció superior per tal
de garantir una bona visibilitat (baixar l’alçada i
augmentar-li el gruix, segons CTE-DBSUA)
- Disposar de seients per acompanyants (cal assegurar
que tenim prou amplada de pas, o valorar desplaçar
la zona accessible)
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ESPAIS SINGULARS
Bar, zona vip i magatzems
Prioritat Baixa
Descripció: En el mòdul edificat de la planta de graderies, a
l’extrem oest es situa el bar. Tal i com es pot veure en la 1ª
foto lateral, el dia de la visita es trobava tancat (per una porta
metàl·lica plegable en acordió), no obstant, es pot apreciar
com el taulell de la barra és massa alt per a un usuari de
cadira de rodes (a 1,10m del terra aproximadament).
A continuació, trobem la cambra higiènica adaptada (ja
comentada en l’apartat anterior corresponent) i tot seguit, una
zona vip, amb tancament de mur i finestra (veure 2ª foto
lateral). Aquesta sala consta d’un taulell amb tamborets alts
davant de la finestra (també alta, a 1,25m respecte el terra), i
de taules i cadires independents (veure 3ª foto lateral).
Finalment, les dues darreres peces d’aquest mòdul edificat
de planta graderies (extrem est) estan destinades a ús de
magatzem (veure 4ª foto lateral)
Per tant, en tots els casos, es tracta d’espais d’ús
majoritàriament restringit, on l’accessibilitat no està
assegurada però tampoc es considera un requisit
indispensable donades les circumstàncies actuals.
Proposta: Tot i que no es considera prioritari intervenir-hi, es
llisten a continuació les possibles actuacions de millora:
- Habilitar una zona de bar a més baixa alçada
- Obrir el forat de la fàbrica per la seva part inferior per
aconseguir una alçada de finestra més baixa en la
zona vip, a la vegada de substituir els tamborets alts
per cadires d’alçada estàndard.
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PLÀNOLS ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Índex de plànols:
-

Plànol general Besibol i Softbol on s’ubiquen els accessos a les dues instal·lacions.

-

Plànol general: on s’ubiquen totes les actuacions principals a realitzar.

-

Plànol detall D1: Adequació dels vestidor per a que estiguin adaptats.
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ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:

D1

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:

Pla d’accessibilitat d’instal·lacions esportives de Barcelona

Camp Municipal Beisbol – ID:10

PRESSUPOST
Partida
Prioritat Alta
Projecte per a la col·lació d’ascensor per comunicar
Un. graderies i planta baixa, així com l’adaptació de part de
la zona d’espectadors de graderies
Projecte d’adequació d’un dels vestidors amb cambra
Un.
higiènica adaptada.
Col·locació de dutxa completa (seient, barra de
Un.
subjecció, plat de dutxa i aixeteria)
Un. Senyalització d’una plaça d’aparcament per a PRM
1

Cost Un.

Un.

Cost Total

n.v.1

1

-

n.v.1

1

-

728,24 €

4

2.912,96 €

114,69 €
1
SUBTOTAL

114,69 €
3.027,65 €

n.v.: cost no valorat perquè depèn d’un projecte extern

Prioritat Mitja
Pavimentar la zona de graves amb formigó amb acabat
M2
llis i anivellat
Ml. Eliminació de ressalts exteriors
Un. Salvar graons exteriors
Ml. Col·locació de tira de penjadors a baixa alçada
Col·locació d’un nou seient de dutxa amb dimensions
Un.
més grans
H. Col·locació de grifaria a baixa alçada
Senyalització de graó amb franja longitudinal en les
Ml.
escales de graderia

24,32€

300

7.296,00€

5,71 €
70,00 €
46,08 €

21,50
5
56,17

122,77 €
350,00 €
2.588,31 €

440,80 €

1

440,80 €

16,10 €

1

16,10 €

1,70 €

107,10 €

SUBTOTAL 10.921,08 €
Prioritat Baixa
Un. Col·locació de maneta auxiliar per assistir el tancament
Reubicació en alçada de complements en els serveis
H.
de personal (sabó, eixugamans, paper de WC)
M2 Ampliar el forat de finestra de zona vip
Salvar el graó de l’entrada de la caseta exterior amb
Ml.
una rampa

6.24 €

1

6,24 €

16,10 €

10

161,00 €

7,54 €

10,50

79,17 €

70,00 €

1

70,00 €

SUBTOTAL

317,41 €

TOTAL 14.265,14 €

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

D1

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ID: 11

ESTAT ACTUAL:

En obres / En projecte

RESULTANT:

Accessible

Camp Municipal Softbol Carlos Pérez de Rozas

TIPUS B
(Plànols a paper)

Carrer Pierre de Coubertin, 7-9, 08038 Barcelona

INFORMACIÓ GENERAL
Codi intern IBE:
Tècnic d’obres IBE:
Gestor privat:
Ús principal:

316SFB
Núria Vives (nvives@bcn.cat)
Jordi Vallès (650 513 829)

Nº Plantes:
Estat / observacions:
Altres dades de contacte:

Pista de Softbol / Vestidors / Grades
PB +1
Instal·lació parcialment construïda, pendent de finalitzar
fcbs@fcbs.cat | 934 253 207

ESTAT ACTUAL
ACCÉS

En projecte / en obres

ATENCIÓ AL PÚBLIC

No procedeix

COMUNICACIÓ HORITZONTAL

En projecte / en obres

COMUNICACIÓ VERTICAL

En projecte / en obres

SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS

En projecte / en obres

PISTES / SALES POLIVALENTS

No procedeix

VASOS PISCINES

No procedeix

GRADERIES

Practicable

ESPAIS SINGULARS

No procedeix

PRIORITAT BAIXA
NECESSITAT D’ESTUDI MÉS DETALLAT
Visites: 02/06/16

Pla d’accessibilitat d’instal·lacions esportives de Barcelona

Camp Municipal Softbol – ID:11

ESTAT ACTUAL
ACCÉS
Plaça reservada per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)
Prioritat Alta
Descripció: El camp de Softbol no disposa de cap zona
d’aparcament propi, sinó que comparteix amb el seu veí de
major entitat, el camp de Beisbol. Tal i com s’ha comentat en
la fitxa anterior corresponent (ID-10), es tracta d’un
descampat amb paviment de sorra compactada sense cap
tipus de senyalització de places (veure foto lateral superior),
que es troba situat just davant de l’accés al camp de Beisbol.
Cal recordar que no hi ha cap pas de vianants resolt per
creuar la calçada. Així mateix, la vorera per on cal transitar
per arribar fins al camp de softbol és estreta amb presència
de mobiliari urbà que acaba obstaculitzant del tot el pas.
Arribats a cert punt, el camí passa a ser per zona no
urbanitzada, sent de terra compactada en un entorn de
gespa (veure 2ª foto lateral).
Val a dir que el projecte del camp de softbol encara no està
del tot completat. Pel que, segons s’observa en plànols
(veure 3ª foto lateral), la fase 3 preveu modificar aquest
trajecte d’accés.
Proposta: A banda de les actuacions ja previstes en la fitxa
anterior:
- Senyalització d’almenys 1 plaça reservada a PMR
- Construcció de pas de vianants
Recordar que, cara a la fase 3 caldrà assegurar:
- Habilitar un nou recorregut d’accés sigui, en lligam
amb el camp de beisbol, que sigui accessible
garantint unes amplades de pas i de paviment (dur,
llis, antilliscant) accessibles
Accés principal (Planta grades)
Prioritat Alta
Descripció: L’actual porta d’accés al recinte es troba al final
del recorregut descrit en l’apartat anterior, davant d’una
esplanada de sorra compactada de cert pendent. Es tracta
d’una porta de doble fulla batents de grans dimensions
(veure 1ª foto lateral), que el dia de la visita es troba tancada,
pel que ens obren, en canvi, la porta lateral d’una sola fulla
batent, de dimensions estàndards. Aquesta porta presenta la
particularitat de tenir un sòcol de pedra a superar (veure 2ª
foto lateral).
No se sap amb certesa si aquesta porta es mantindrà com a
accés principal o es refarà un cop construïda la fase 3 del
projecte encara pendent. En tot cas, cal recordar que no
s’admeten ressalts aïllats en cap recorregut accessible.
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ACCÉS
Accés secundari (connexió interna amb Camp de Beisbol)
Prioritat Alta
Descripció: Podríem parlar d’un accés secundari que vindria
a ser la connexió interna que hi ha entre el camp de beisbol i
de softbol. Tal i com es pot veure en la fotografia lateral
superior, actualment hi ha una rampa de formigó de
connexió, de notable pendent i sense cap passamà de
suport.
S’entén que aquesta rampa és provisional a l’espera de
construir els vestidors previstos en la fase 3. Segons
s’observa en els plànols (veure imatge lateral inferior), es
construiran dues rampes de suau pendent a banda i banda
del mòdul de vestidors (mòdul que anirà construït en el costat
oest, a tocar del camp de beisbol).
Es recorda que cal assegurar que el pendent de la rampa
sigui del 4,5% tal i com queda establert en els plànols (o
en tot cas mai superior al 6%), ja que sinó pot ser que siguin
necessaris una sèrie d’elements de suport tals com
passamans, sòcol, etc. (Es realitza aquesta observació
perquè la rampa actual existent és superior al 4,5%).

COMUNICACIÓ HORITZONTAL
Amplades de pas i paviments interiors
Prioritat Baixa
Descripció: Tant en la planta superior de grades (des d’on
es realitza l’accés) com en la planta inferior de pista, trobem
un paviment a base de sauló compactat majoritàriament, amb
amplades de pas generoses amb comptades excepcions.
En la planta superior d’accés, notar que únicament la zona
de grades, així com la rampa per accedir-hi, es troben
pavimentades amb formigó o similar (veure foto lateral
superior). En el cas de la planta inferior de pista, notar que la
zona de la banqueta no és accessible, ja que, segons ens
informen els propis gestors, va caldre ensotar-les unes
desenes de cm per tal d’assegurar que no destorbaven la
visió del públic a grades. Destacar també que darrera de la
banqueta es troba una aixeta amb base de formigó que
suposa un ressalt en el recorregut (veure foto lateral inferior).
Novament s’entén que el projecte està per finalitzar i que
l’estat final ha d’assegurar unes circulacions sense
obstacles ni ressalts.
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COMUNICACIÓ VERTICAL
Manca de comunicació vertical
Prioritat Mitja
Descripció: Existeixen dos nivells principals, el de graderies,
i el de pista, i actualment no hi ha cap tipus de comunicació
vertical habilitada entre ells.
Segons s’observa en els plànols, no està previst resoldre
aquesta comunicació vertical de cap manera, fet que caldria
corregir.

Proposta:
Parlar-ho amb gestors. S’entén que el camp de Softbol
depèn de Beisbol i sempre s’accedeix des d’allà?

SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Serveis públics graderia
Prioritat Baixa
Descripció: A planta graderies es disposa de dues unitats de
serveis públics, un per homes i l’altre dones, ambdós
accessibles. La única diferència entre ells és que el d’homes
també disposa d’urinari (veure 1ª i 3ª imatges laterals).
L’accessibilitat d’aquestes cambres higièniques es considera
correcte en termes generals, únicament a falta de corregir
l’alçada de certs elements (mirall, eixugamans, etc.) que es
troba un tant elevada (veure 1ª i 2ª imatges laterals).
D’altra banda, notar que el disseny final en la realitat no
correspon del tot amb el que es va preveure segons plànols:
si s’observa l’inodor en plànol està ubicat en cantonada amb
una de les barres de suport fixada a paret, menter que a la
realitat, la tassa de vàter presenta dues barres abatibles a
costat i costat (veure 3ª i 1ª imatges laterals, respectivament).
Així mateix notar que tot i que en els plànols s’indiquen (en
alçat, no en planta) altres qüestions necessàries tals com la
maneta auxiliar per la banda interior de la porta (per tal
d’assistir el seu tancament des de l’interior, ja que obre cap a
l’exterior), aquesta no ha estat col·locada en la realitat. (Notar
que, pel que fa al mirall, en alçat ja està indicat massa alt de
forma incorrecta)
Proposta:
- Reubicar complements a una alçada reglamentària
- Col·locació d’una maneta auxiliar en la porta d’accés
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidors de grups
Prioritat Alta
Descripció: El projecte preveu la construcció de dos
vestidors de grups pràcticament idèntics, en simetria. La
única diferència és de dimensions, sent el de la dreta
lleugerament més gran, degut a la inclinació de la paret
(veure 1ª i 2ª imatges laterals). Ambdós s’organitzen de la
següent manera:
- Una cambra higiènica adaptada, situada just després
de l’accés. Aquesta peça presenta un bon disseny a
priori (veure alçat en la 3ª imatge lateral), tot i que val
a dir que no es disposa de cap alçat que mostri la
pica frontal i s’intueix que la posició del mirall serà
equivocada (tal i com ha succeït en els serveis públics
ja construïts de planta graderies)
- Un segon espai format per dues cabines de vàter i
dues piques amb mirall. Notar que aquestes piques
no seran accessibles, ja que no preveu un espai lliure
inferior de 70cm mínims, a la vegada que el mirall es
situa per sobre dels 90cm màxims (veure alçat en la
4ª imatge lateral).
- Un tercer espai format per taquilles i bancades a un
costat, i cabines individuals de dutxa a l’altra costat.
Notar que no es preveu que cap de les cabines
sigui adaptada, ni tampoc s’ha previst cap dutxa a
la cambra higiènica accessible, pel que aquests
vestidors no seran accessibles tan i com estan
dissenyats.
Proposta:
- Assegurar l’alçada reglamentària dels complements
(sabó, eixugamans, penjadors, mirall, etc.)
- Garantir un espai lliure sota el lavabo de 70cm lliures
- Disposar d’equip de dutxa (amb el seient abatible i
barres de suport corresponents, etc.) a l’interior de la
cambra higiènica adaptada.
- Assegurar que tot mecanisme d’obertura o
accionament sigui de pressió o palanca (evitar
sistemes de rosca o gir)
(Notar que idealment també caldria habilitar una dutxa en
l’espai comú de dutxes per garantir una millor integració de
les PMR, però en aquest cas, tractant-se de cabines
individuals la solució resulta més dificultosa i potser no tan
necessària)
La proposta de reforma de la cambra higiènica adaptada
queda marcada als plànols al final d’aquesta redacció de
projecte.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidors àrbitres
Prioritat Alta
Descripció: El vestidor destinat als àrbitres presenta un
disseny molt similar als vestidors de grups tot just detallats.
En aquest cas tampoc es preveu cap dutxa habilitada ni en la
cambra higiènica independent, ni en la zona de cabines de
dutxes (2 unitats).
Es disposa també de 2 piques, zona de bancada i taquilles.
Es preveuen les mateixes errades d’alçada màxima d’abast i
d’alçada mínima lliure d’obstacles sota pica o similar.
Proposta: Es proposen, per tant, les mateixes mesures
correctores que en el cas anterior:
- Assegurar l’alçada reglamentària dels complements
(sabó, eixugamans, penjadors, mirall, etc.)
- Garantir un espai lliure sota el lavabo de 70cm lliures
- Disposar d’equip de dutxa (amb el seient abatible i
barres de suport corresponents, etc.) a l’interior de la
cambra higiènica adaptada.
- Assegurar que tot mecanisme d’obertura o
accionament sigui de pressió o palanca (evitar
sistemes de rosca o gir)
GRADERIES
Planta graderies

Prioritat Baixa
Descripció: La graderia es troba ubicada a la mateixa planta
d’accés on es situa l’entrada principal. Es disposa únicament
d’una fila de seients en forma de bancada continua, a banda i
banda del mòdul construït de la zona de control i serveis
públics. Per accedir a cadascuna d’ambdues zones de
graderies, es disposa d’un parell d’escales centrals i també
d’una rampa pavimentada de pendent acceptable
respectivament (veure 1ª foto lateral).
Un cop a grades, el passadís de circulació és molt just per a
que s’hi estigui una persona en cadira de rodes (veure 2ª foto
lateral). És per aquest motiu que s’ha habilitat una zona
accessible en la part superior, sense necessitat de baixar la
rampa. Aquesta zona també es troba pavimentada i amb una
barana de baixa alçada com a barrera de protecció del
desnivell generat en aquest punt.
Proposta: Val a dir que la proposta actual resulta
practicable, tot i que podria ser millorada en diversos punts:
- Adequació de la barrera de protecció per tal de
garantir una bona visibilitat (baixar l’alçada i
augmentar-li el gruix, segons CTE-DBSUA)
- Prescindir de part de bancada per tal de poder ubicar
als usuaris de cadira de rodes conjuntament amb la
resta de públic, o bé disposar de seients per
acompanyants en la zona accessible en la part
superior.
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PLÀNOLS ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Índex de plànols:
-

Plànol general Besibol i Softbol on s’ubiquen els accessos a les dues instal·lacions.

-

Plànol general: on s’ubiquen les actuacions principals a realitzar.

-

Plànol detall D1: Adequació dels vestidor per a que estiguin adaptats

7

Pla d’accessibilitat d’instal·lacions esportives de Barcelona

Camp Municipal Softbol – ID:11

PRESSUPOST
Partida
Prioritat Alta
Projecte per a la col·lació d’ascensor per comunicar
Un. graderies i planta baixa, així com l’adaptació de part de
la zona d’espectadors de graderies
Projecte d’adequació d’un dels vestidors amb cambra
Un.
higiènica adaptada.
Col·locació de dutxa completa (seient, barra de
Un.
subjecció, plat de dutxa i aixeteria)
Un. Senyalització d’una plaça d’aparcament per a PRM

1

Cost Un.

Un.

Cost Total

n.v.1

1

-

n.v.1

1

-

728,24 €

4

2.912,96 €

114,69 €
1
SUBTOTAL

114,69 €
3.027,65 €

n.v.: cost no valorat perquè depèn d’un projecte extern

Prioritat Mitja
Pavimentar la zona de graves amb formigó amb acabat
M2
llis i anivellat
Ml. Eliminació de ressalts exteriors
Un. Salvar graons exteriors
Ml. Col·locació de tira de penjadors a baixa alçada
Col·locació d’un nou seient de dutxa amb dimensions
Un.
més grans
H. Col·locació de grifaria a baixa alçada
Senyalització de graó amb franja longitudinal en les
Ml.
escales de graderia

24,32€

300

7.296,00€

5,71 €
70,00 €
46,08 €

21,50
5
56,17

122,77 €
350,00 €
2.588,31 €

440,80 €

1

440,80 €

16,10 €

1

16,10 €

1,70 €

107,10 €

SUBTOTAL 10.921,08 €
Prioritat Baixa
Un. Col·locació de maneta auxiliar per assistir el tancament
Reubicació en alçada de complements en els serveis
H.
de personal (sabó, eixugamans, paper de WC)
M2 Ampliar el forat de finestra de zona vip
Salvar el graó de l’entrada de la caseta exterior amb
Ml.
una rampa

6.24 €

1

6,24 €

16,10 €

10

161,00 €

7,54 €

10,50

79,17 €

70,00 €

1

70,00 €

SUBTOTAL

317,41 €

TOTAL 14.265,14 €

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

D1

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ID: 12

ESTAT ACTUAL:

Inaccessible

RESULTANT:

Fossars municipals de Tir amb Arc
Ctra. Montjuïc 62-68, 08038 Barcelona

Accessible

TIPUS B
(Plànols en paper)

INFORMACIÓ GENERAL
Codi intern IBE:
Tècnic d’obres IBE:
Gestor privat:
Ús principal:
Nº Plantes:
Estat / observacions:
Altres dades de contacte:

314TRC
Joan Cerdan (jcerdan@bcn.cat)
Jordi Falgueras (presidencia@arcmontjuic.es) / 686 969 052
Tir amb arc / Vestidors / Oficina
PB
Ubicació compartida amb el Cinema a la fresca
www.fcta.cat | www.arcmontjuic.cat | info@fcta.cat

ESTAT ACTUAL
ACCÉS

Inaccessible

ATENCIÓ AL PÚBLIC

No procedeix

COMUNICACIÓ HORITZONTAL
COMUNICACIÓ VERTICAL
SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
PISTES / SALES POLIVALENTS

Accessible
No procedeix
Parcialment accessible
Accessible

VASOS PISCINES

No procedeix

GRADERIES

No procedeix

ESPAIS SINGULARS

Parcialment accessible

PRIORITAT MITJA
NECESSITAT D’ESTUDI MÉS DETALLAT
Visita: 15/06/2016

Pla d’accessibilitat d’instal·lacions esportives de Barcelona

Tir amb arc – ID: 12

ESTAT ACTUAL
ACCÉS
Plaça reservada per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)
Prioritat Baixa
Descripció: Es disposa d’una bossa d’aparcament d’ús
exclusiu per als usuaris de Tir amb Arc (el camí d’accés fins a
aquí està senyalitzat com a prohibit el pas, pel que només hi
accedeixen els usuaris habituals).
Es tracta d’una esplanada de sauló compactat, on no hi ha cap
senyalització de delimitació de places estàndards ni
reservades a PMR. Donada l’exclusivitat d’aquesta zona
d’aparcament no es considera prioritari reservar-ne cap.
Observacions: A la foto lateral s’observa una barrera que
evita que els cotxes circulin més enllà, ja que implicaria estar
circulant per sobre dels vestidors que queden a sota, i el forjat
no està calculat per aguantar segons quins tonatges excessius
de pes segons ens informen.
Escales d’accés principal
Prioritat Alta
Descripció: L’accés principal al fossar on es realitza l’activitat
de tir amb arc és a través d'unes escales de disseny poc
accessible, especialment els dos graons finals (veure foto
lateral superior).
Notar que aquest escala està protegida per patrimoni, pel
que per intervenir-hi cal la seva aprovació.
Proposta:
- Habilitar nou accés accessible a la zona del fossar.
(Notar que aquest accés també servirà per d’altres
esdeveniments lúdics tals com el Cinema a la Fresca,
de gran afluència de públic)
En l’apartat corresponent de plànols, es grafia una proposta
orientativa, no obstant, aquesta implica realitzar un estudi
més detallat, pel que no queda pressupostada la
intervenció.
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COMUNICACIÓ HORITZONTAL
Recorregut exterior
Prioritat Baixa
Descripció: La zona de serveis higiènics, magatzem i oficines
queda soterrada, trobant diferents obertures en el mur de
contenció per accedir a les diferents estances. (veure 1ª i 2ª
fotos laterals, respectivament).
Aquestes obertures d’accés presenten diferent paviment
segons el cas, trobant de forma més habitual unes reixes
metàl·liques (en l’accés als serveis higiènics i al magatzem)
però també un paviment ceràmic ocasionalment (en l’accés a
l’oficina).
Val a comentar que en el cas de les reixes metàl·liques,
aquestes presenten unes obertures un pèl grans (veure 3ª foto
lateral). Notar que segons les noves normatives, no s’admeten
forats superiors als 1,5cm de diàmetre, fet que caldrà tenir
present cara a futures reposicions.
Per tant, es podria dir que la comunicació horitzontal entre les
diferents estances es realitza per l’exterior, per un pas de
sauló compactat que queda entre la pista de gespa del tir amb
arc. Aquest pas es considera correcte, únicament havent de
garantir un correcte manteniment del mateix per evitar la
formació de sots d’aigua, especialment després de la pluja
(veure foto lateral inferior a mode d’exemple).

Observacions:
- Substitució de les reixes existents per d’altres
d’accessibles (reixes de forat igual o inferior a 1,5cm de
diàmetre)
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Serveis Higiènics femení (adaptat) i masculí
Prioritat Baixa
Descripció: L’accés a la zona de serveis higiènics es realitza
a través d’una rampa accessible (de 2m de llarg i 12% de
pendent). El problema és que les portes es situen just a l’inici
de la rampa, pel que no es disposa de superfície en pla per
maniobrar l’obertura de les portes (veure 1ª foto lateral). Es
considera que aquesta problemàtica queda solucionada si la
porta d’accés queda permanentment oberta durant l’horari
d’utilització de les instal·lacions.
Un cop superada la rampa, s’arriba a un replà que dóna accés
als serveis masculins (no accessibles) i als serveis femenins
(adaptats). Actualment, les dues portes d’accés als respectius
serveis obren cap enfora, pel que en el replà exterior
únicament es permet un radi de gir de 1,20m practicable.
Notar que, sent que el servei masculí no es adaptat, es podria
fer que la seva porta obrís cap endins per tal d’aconseguir un
radi de gir accessible de 1,50m de maniobra front la porta del
servei adaptat femení.
Els serveis masculins s'ubiquen entrant a l’esquerra i està
format per dos lavabos, dos urinaris, i una cabina de dutxa
independent i un altra de vàter, cap d’elles accessible, mentre
que els serveis femenins s'ubiquen entrant a la dreta i consten
d’una única estança amb lavabo, dutxa i vàter del tot
accessible. En relació a l’accessibilitat d’aquesta cambra:
-

-

-

-

La porta d'entrada escombra cap a l’exterior de forma
correcta, únicament a millorar la manca de maneta
auxiliar i pestell d'ocupació.
Es disposa de vàter i seient de dutxa amb possibilitat
de transferència per ambdós costats (veure 2ª foto
lateral). En ambdós casos, les barres de suport són
abatibles, únicament a destacar que la distància entre
elles és lleugerament superior a 70-75cm (que és el
màxim establert pel DB-SUA i el Codi respectivament).
Sent que l’error és de pocs cm es considera no
prioritari canviar-ho, però sí tenir-ho present cara a
futures reposicions.
En el cas de la dutxa, tot i disposar d’un seient abatible
i barres de suport, cal fer certes observacions: l’espai
de transferència només és necessari en un costat; en
canvi, el seient de la dutxa (abatible i de dimensions
mínimes de 40x40cm) ha d’estar col·locat en
cantonada, disposant de barres vertical i horitzontals de
suport. Pel que fa al sistema d’aixeteria de la dutxa és
el correcte (dutxa-telèfon i mecanismes de pressió o
palanca), però es troba a una alçada massa elevada
(veure 3ª foto lateral)
Pel que fa a la pica permet una aproximació lliure
d’obstacles, únicament a destacar la posició elevada de
certs complements (en especial, l’eixugamans)
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Proposta:
- Millora de porta d’accés: Col·locació de maneta auxiliar
per la cara interior + pestell amb indicació d’ocupació
- Reubicació del seient de la dutxa en cantonada amb
les corresponents barres de suport més accessoris
necessaris (safata sabó, subjecció dutxa-telèfon)
- Reubicació d’accessoris situats massa elevats

PISTES / SALES POLIVALENTS
Magatzem de material
Descripció: L’accés al magatzem es realitza per una rampa
accessible d’idèntic disseny a la d’accés als serveis (de 2m de
llarg i 12% de pendent). Es tracta d'un espai destinat al
emmagatzematge del material, sense majors observacions
(únicament assegurar que el material no estigui al mig del pas,
tal i com es pot corroborar en la fotografia lateral)

Oficines

Prioritat Mitja
Descripció: En l'accés a l’oficina trobem una rampa de fusta
provisional de pendent excessiu (veure 1ª foto lateral). Notar
que per salvar el desnivell existent de 24cm, necessitaríem un
mínim de 2m de longitud com en el cas de les rampes
descrites en els apartats anteriors.

Proposta: Tot i tractar-se d'un espai d’ús restringit, on només
hi accedeixen els gestors de la instal·lació de forma habitual,
es considera necessari resoldre l’accés. Sent que construir
una rampa similar a l’existent a la resta d’estances restaria bon
espai de oficina, es proposa:
-

Obrir una porta a la paret divisòria entre magatzem i
oficines, com a recorregut alternatiu accessible.

5

Pla d’accessibilitat d’instal·lacions esportives de Barcelona

Tir amb arc – ID: 12

PLÀNOLS ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Índex de plànols:
-

Plànol general: on es localitzen els plànols detalls de les diferents intervencions

-

Plànol detall D1: Proposta d'accés al Tir amb Arc

-

Plànol detall D2: Serveis masculí i femení

-

Plànol detall D3: Accés oficina
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PRESSUPOST
Partida
Prioritat Alta
Projecte per habilitar un nou accés al recinte evitant l'ús
Un.
de les escales.
Obertura de la paret per la col·locació d'una porta
M2.
accessible.
Un. Porta interior cega abatible de fusta d’una fulla

1

Cost Un.

Un.

Cost Total

n.v.1

1

-

7,54 €

1,68

12,67 €

220,95 €
1
SUBTOTAL

220,95 €
233,62 €

n.v.: cost no valorat perquè depèn d’un projecte extern

Prioritat Mitja
Col·locació de maneta auxiliar a la porta d'accés al
Un.
servei adaptat
Col·locació de les barres de dutxa/vàter a una distància
H.
entre elles de 0,70 metres
Col·locació dels accessoris i grifaria a una alçada <1,40
H.
metres

Prioritat Baixa
M2. Col·locació de reixes més petites a les entrades
Col·locació dels accessoris i grifaria a una alçada <1,40
H.
metres

13,70 €

1

13,70 €

16,10 €

2

32,20 €

16,10 €

2

32,20 €

SUBTOTAL

378,10 €

6,92 €

3

20,76 €

16,10 €

2

32,20 €

SUBTOTAL

52,96 €

TOTAL

664,68 €

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ID: 13

ESTAT ACTUAL:

Accessible amb ajuda

RESULTANT:

Estadi Municipal d’Atletisme J. Serrahima
Camí del Polvorí 5, 08038 Barcelona

Accessible

TIPUS A
(Plànols en CAD)

INFORMACIÓ GENERAL
Codi intern IBE:

318SRH

Tècnic d’obres IBE:
Gestor privat:
Ús principal:

Jorge Macri (jmacril@bcn.cat / 680 158 443)
Esther Rodríguez (696 633 916)

Nº Plantes:
Estat / observacions:
Altres dades de contacte:

Pista d’atletisme / Vestidors / Grades / Oficines
PB / PB +1
Existència de grades velles en mal estat
www.gestaac.com/Serrahima | serrahima.aac@gmail.com

ESTAT ACTUAL
ACCÉS

Practicable

ATENCIÓ AL PÚBLIC
COMUNICACIÓ HORITZONTAL
COMUNICACIÓ VERTICAL

Accessible amb ajuda
Accessible
Inaccessible

SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS

Parcialment accessible

PISTES / SALES POLIVALENTS

Parcialment accessible

VASOS PISCINES

No procedeix

GRADERIES

Parcialment accessible

ESPAIS SINGULARS

Parcialment accessible

PRIORITAT BAIXA
NECESSITAT D’ESTUDI MÉS DETALLAT
Visites: 30/05/16
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ESTAT ACTUAL
ACCÉS
Plaça reservada per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)
Descripció: Es disposa de 2 places d’aparcament reservat a
PMR en el mateix vial d’accés a la instal·lació, a banda i
banda del pas de vianants (pel que l’accés a la vorera queda
resolt) i el més a prop possible de l’entrada accessible a
l’estadi (veure foto lateral). Aquestes estan degudament
senyalitzades, tant amb un senyal vertical com amb pintura
groga en el vial.

Porta d’accés principal

Prioritat Alta
Descripció: L’entrada principal a l’estadi és la situada en el
costat est, propera a les places per a PMR i on es situa el
mòdul de recepció. Tal i com es pot veure en les fotografies
laterals, les amplades de circulació són generoses i, tot i
haver-hi una porta giratòria per a l’accés del públic, es
disposa d’una porta batent normal com a alternativa
accessible (que es troba oberta el dia de la visita).
Aquesta entrada es troba a cota carrer (+99,5 aprox.), mentre
que l’espai es situa uns metres per sota (+97,7 aprox.). Per
salvar aquest desnivell, trobem una rampa de llarg recorregut
(uns 35m longitudinals aprox.) amb un pendent més o menys
constant al voltant del 6%. Per tant, aquesta rampa no és pot
considerar del tot accessible ja que el Codi estableix que tota
rampa no pot presentar trams superiors als 20m de longitud.
Proposta: Cal dir que, sent que la rampa és per baixar a
pista i a vestuaris, s’entén que serà majoritàriament utilitzada
per esportistes (en plena forma), pel que la longitud de la
rampa sense replans de descans no els hi resultarà tant
dificultós. No obstant, pot ser que altres usuaris tinguin
necessitat de baixar als serveis públics o anar al bar. Per
tant:
- Caldria disposar d’una alternativa plenament
accessible. En l’apartat de plànols de la present fitxa,
es grafia una solució orientativa per instal·lar un
ascensor.
Aquesta proposta implica realitzar un estudi més
detallat, pel que no queda pressupostat en la present
fitxa.
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Prioritat Alta
Descripció: El mòdul de recepció i atenció al públic es situa
just a l’entrada del recinte. Tal i com es pot veure en les
fotografies laterals, totes les finestres es situen a la mateixa
alçada de 1,20m, pel que no resulten accessibles a tots els
usuaris.
Proposta:
- Caldria adequar almenys una zona del mòdul de
recepció per tal que sigui accessible a usuaris de
cadira de rodes.
Segons estableix el DB SUA, l’alçada màxima ha de ser
85cm mesurats des del terra, en una amplada mínima de
80cm. Idealment, caldria disposar d’un taulell que voli 50 cm i
que permeti un espai lliure inferior no inferior a 70cm.

COMUNICACIÓ HORITZONTAL
Amplades de pas i paviments exteriors
Descripció: Els recorreguts exteriors, tant el recorregut
principal per davant de pista (veure foto lateral superior), com
el pas secundari per darrera el mòdul de vestidors (veure foto
lateral central) presenten unes amplades de pas generoses i
pavimentació accessible.

Observacions: Únicament a destacar l’accés als vestidors
des del pas secundari posterior, on la presència de pilars
propers a façana no permet radis de gir accessibles davant
de les portes d’accés (veure foto lateral inferior), únicament
practicables. Sent que també es pot accedir des de l’altre
costat de forma accessible, aquest punt no es considera un
major problema.
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COMUNICACIÓ VERTICAL
Manca d’ascensor (Vestidors – Grades)
Prioritat Baixa
Descripció: La comunicació vertical entre els vestidors (en la
cota inferior) i les grades (situades en la cota superior, amb
dos accessos independents des del carrer) està resolta
únicament a través de dues escales, una en cada extrem,
vinculades a cada accés (veure 1ª i 2ª fotos laterals).
D’altra banda, es detecten unes altres escales d’ús exclusiu
per al personal (veure 3ª foto lateral) per comunicar les
diferents àrees tècniques (la secretaria en planta baixa, la
sala de megafonia en planta intermèdia i la sala de foto finish
en planta superior). Val a dir que, a la pràctica, el personal
s’ha habilitat un forat (veure 4ª foto lateral) per passar-se la
informació, en comptes de pujar i baixar les escales
constantment.
En tots els casos, el disseny de les escales pot ser millorat
(incloure senyalització antilliscant en la vora dels graons,
disposar de passamà de disseny ergonòmic al llarg de tot el
recorregut, etc.). No obstant, aquestes millores es consideren
de priorita baixa front a la necessitat de dotar d’una
alternativa accessible a les escales.
Recordar que, tal i com s’ha especificat en l’apartat anterior
d’accés, actualment l’única alternativa a les escales és la
rampa existent en la porta d’accés principal del recinte (veure
5ª foto lateral). Aquesta, a banda de que no compleix amb els
requisits d’accessibilitat, es situa de forma notablement
allunyada de les graderies, pel que considerar-la com a
alternativa és inviable.
Proposta: A banda de la necessitat d’instal·lar un ascensor
per comunicar la pista amb les graderies tal i com s’ha
especificat en l’apartat anterior d’accés, es detallen tot seguit
les actuacions de millora dels elements de comunicació
vertical existents:
- Senyalització de la vora dels graons
- Col·locació de passamà ergonòmic al llarg de tot el
recorregut d’escales i rampa.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Serveis públics graderia
Prioritat Mitja
Descripció: El primer mòdul de l’edifici de vestidors està
destinat als serveis públics. S’hi accedeix des del passadís
posterior que queda entre l’edifici de vestidors i el mur de
contenció del terreny, i es situa al costat d’una de les escales
laterals que comuniquen amb graderies (veure 1ª foto
lateral).
Aquests serveis públics disposen d’una cambra higiènica
accessible amb accés independent (veure 2ª foto lateral),
dotada de vàter i rentamans. Tots els elements (barres de
suport, mirall, etc.) es consideren correctes, únicament a
destacar la posició un tant elevada de certs accessoris (sabó,
eixugamans i paper de vàter). Així mateix, la porta d’aquesta
peça obra cap enfora (correcte), únicament a manca de
disposar d’una maneta auxiliar per assistir el seu tancament.
Des del mateix vestíbul d’accés al servei accessible, es dóna
accés als serveis femenins (veure 3ª foto lateral) i masculins
(veure 4ª foto lateral). En ambdós casos, els rentamans
permeten un espai lliure inferior per a la seva còmoda
utilització, així com el mirall es situa a una alçada baixa per a
que tothom s’hi pugui mirar. En el cas del servei femení, hi ha
5 cabines de vàter, mentre que en el masculí n’hi ha 2 més 3
urinaris.
Proposta: Únicament es recomanen unes propostes de
millora per a una màxima accessibilitat de la cambra
accessible:
- Reubicar el sabó, l’aparell d’eixugamans 15 cm més
baix.
- Desplaçar el paper de WC de forma més propera a la
posició asseguda a la tassa de vàter
- Col·locació d’una maneta auxiliar en la porta d’accés

Servei públic pista

Prioritat Mitja
Descripció: Es disposa de dues cambres higièniques
accessibles d’accés independent des de pista, com a servei
públic de pista, ubicades a banda i banda dels vestidors.
Presenta exactament el mateix disseny que en el cas
anterior, pel que les petites actuacions de millora són les
mateixes:
- Reubicar el sabó i eixugamans 15 cm més baix
- Desplaçar el paper de WC de forma més propera a la
posició asseguda a la tassa de vàter
- Col·locació d’una maneta auxiliar en la porta d’accés
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidors col·lectius (1 i 2) i vestidors de grups (1, 2, 3 i 4)
Prioritat Mitja
Descripció: Es disposa de dos vestidors col·lectius (de major
dimensions) a banda i banda, i de 4 vestidors grupals (de
menor dimensions) en la part central. La diferència entre uns
i altres és el nombre de taquilles i penjadors: Els vestidors
col·lectius disposen de taquilles en dues de les parets en
cantonada i un banc central amb penjadors (veure 1ª foto
lateral). Mentre que els vestidors de grups disposen d’una
única fila de taquilles amb banc incorporat i no disposen de
penjadors (veure 2ª foto lateral).
Totes les peces estan comunicades entre si, compartint el
mòdul de dutxes. Cada peça disposa, per tant, de la zona de
taquilles (de major o menor grandària segons el cas), de
dues piques (veure 3ª foto lateral), d’un vàter accessible
(veure 4º foto lateral) i d’un mòdul de dutxes col·lectives de 6
unitats (veure 5ª foto lateral) a compartir entre dos vestidors
(ja sigui col·lectiu o grupal).
A nivell d’accessibilitat comentar que manquen penjadors a
una alçada accessible. Pel que fa al rentamans, es considera
correcte sense obstacles en la seva part inferior, amb el
mirall a una alçada correcta, únicament a rectificar l’alçada
un pèl elevada dels altres complements (sabó i eixugamans).
Pel que fa a l’inodor, aquest es situa en una peça
independent de porta corredissa. Disposa d’ambdues barres
de suport i espai suficient per a considerar-se accessible.
Notar que disposa del paper de WC un tant elevat, així com
uns penjadors també un pèl alts (a 1,46m respecte el terra)
Mancaria disposar d’una pica i d’una dutxa per tal que
pogués funcionar com a peça accessible autònoma. No
obstant, sent que únicament es disposa d’una sola unitat de
vàter per vestuari (independentment que es tracti del vestidor
col·lectiu o grupal, de més o menys nombre d’usuaris
respectivament), no es considera adient ubicar una dutxa
accessible ja que probablement quedaria bloquejat l’únic
inodor durant massa estona.
En el cas de les dutxes, només es disposa de 6 unitats a
compartir amb dos vestidors (ja sigui gran-petit o petit-petit,
pel que es fa notar el reduït nombre d’unitats de dutxa
disponible). No es disposa de cap dutxa accessible, pel que
caldria adaptar una d’elles mitjançant la col·locació d’un
seient abatible, barres de suport i telèfon dutxa. Notar que la
llum ´s automàtica segons un sensor de moviment.
Proposta:
- Col·locar tires de penjadors a una alçada accessible
- Rectificar alçada elevada de certs complements
(sabó, eixugamans, paper de vàter, penjadors)
- Disposar de rentamans a l’interior de la peça de vàter
- Habilitar una unitat de dutxa accessible en la zona de
dutxes col·lectives.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidors personal (infermeria i tècnic)
Prioritat Baixa
Descripció: Els vestidors destinats al personal, tant el
d’infermeria com les dues unitats per al personal tècnic són
peces adaptades, amb pica, vàter i seient de dutxa amb les
seves corresponents barres de suport.
Cal notar que són les úniques peces realment adaptades de
tot el recinte, ja que són les úniques que disposen d’una
dutxa accessible mentre que la resta de vestidors oberts al
públic no en tenen.
No obstant, tal i com es pot observar en les fotografies
laterals, aquestes es troben actualment inutilitzades com a
peces accessible degut a la presència d’altres elements que
ocupen indegudament l’espai (taquilles, electrodomèstics,
material de neteja, etc.)
Proposta: S’entén que l’espai està sent utilitzat d’aquesta
manera per falta d’espai d’emmagatzematge en altres zones,
i perquè, actualment, no es té necessitat de peces
accessibles per al personal. En cas necessari en un futur, es
considera fàcilment corregible aquesta situació (simplement
caldrà reubicar tots els elements aliens a la cabra de bany), a
part de fer unes petites correccions de millora:
- Rectificar alçada elevada de certs complements
(sabó, eixugamans, paper de vàter)

Serveis personal (secretaria)
Prioritat Baixa
Descripció: Darrera de la peça de secretaria, es troben els
serveis per al personal, formats per dues cabines àmplies
amb vàter i pica a l’interior. A més a més, segons plànols (el
dia de la visita es trobava tancat en clau), es disposa d’una
tercera cabina de vàter accessible de dimensions generoses.
De la mateixa manera que en el cas anterior, es considera
que l’arquitectura és la correcta, únicament la utilització de
l’espai no és la suposada simplement perquè les necessitats
actuals no ho requereixen.
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PISTES / SALES POLIVALENTS
Gimnàs / sala de requeriments (edifici nou)
Descripció: Es disposa d’una gran sala de gimnàs /
requeriments (veure 1ª i 2ª fotos laterals). Aquesta no
presenta cap problema de disseny (d’amplis espais de
circulació, amb un paviment llis, continu, sense ressalts),
únicament a tenir en compte que tota aquella maquinària
adaptada o susceptible de ser utilitzada per PMR, cal que
s’ubiqui al costat del passadís, per tal que s’hi pugui accedir
fàcilment.
Gimnàs / sala de requeriments (edifici graderies velles)
Prioritat Alta
Descripció: D’altra banda, segons ens informen els propis
usuaris de les instal·lacions, existeix un segon espai que
també s’utilitza com a gimnàs i sala de requeriments.
Aquest es situa en el sota de l’edifici vell de graderies
(l’ubicat en el costat oest de la pista), edifici que es troba en
un estat de manteniment un tant deficient.
Segons la informació disponible en els plànols, aquest edifici
no consta, entenent que la seva funció quedava reubicada
per la nova edificació tot just descrita en els aparats
anteriors. No obstant, a la pràctica, sí que s’utilitzen els
espais i, segons ens informen, en gran mesura ja que estan
vinculats a un espai lliure exterior altament necessari quan hi
ha competicions.
D’altra banda, també ens informen que la ubicació de l’edifici
de graderies vell és fonamental en relació als vents
dominants de la zona, qüestió d’alta importància per als
velocistes.
Proposta: Resulta de primordial importància tenir present la
utilització real dels espais. Sent que aquest espai sota
graderies està sent utilitzat, cal que les instal·lacions siguin
mínimament sanejades i habilitades seguint els estàndards
d’accessibilitat.
A la vegada, val a dir que les graderies es troben en un estat
deficient de manteniment, pel que no es descarta que sigui
necessari algun reforç estructural. Així mateix, seria
interessant que la rehabilitació de l’edifici vell de graderies
vella integrés un projecte de reurbanització del seu espai
exterior adjacent, vinculant d’aquesta manera la sala de
requeriments interior amb un espai d’escalfament a l’aire
lliure, amb presència de zones ombrívoles.
Aquesta proposta implica realitzar un estudi més
detallat, pel que no queda pressupostat en la present
fitxa.
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Prioritat Alta
Descripció: La zona de graderies disposa de dues entrades:
la principal (veure 1ª foto lateral, on es veu l’entrada i la part
superior de graderies, vista des de la sala de foto finish), i
una secundària en l’extrem oposat (veure 2ª foto lateral).
Suposant el cas d’un usuari de cadira de rodes, entrant per
l‘accés principal no tindria altra opció que quedar-se en la
part superior de grades, mentre que entrant per l’accés
secundari quedaria a la part inferior de grades i en un lateral,
ja que la connexió queda resolta a través d’un esglaó (veure
3ª foto lateral). Per tant, en ambdues alternatives no hi ha
opció d’arribar a la zona de seients pròpiament, sinó que la
persona en cadira sempre queda o per damunt dels
espectadors (en el primer cas), o en un lateral (en el segon
cas).
Notar, d’altra banda, que la recepció es localitza en l’altre
accés de la instal·lació (el detallat en l’apartat accés
d’aquesta fitxa) amb la problemàtica que això pot ocasionar.
Proposta: Considerant el problema tot just descrit, i també
prenent en consideració altres qüestions exposades en
apartats anteriors d’aquesta fitxa (manca de connexió
accessible entre grades i WC públics), es considera
convenient realitzar una proposta d’accessibilitat.

Edifici vell

En l’apartat de plànols es grafia orientativament la posició de
l’ascensor i l’adequació de part de la primera filera de
graderia, però recordar que aquesta proposta implica
realitzar un estudi més detallat, pel que no queda
pressupostat en la present fitxa.
Prioritat Baixa
Descripció: L’accés a la zona de grades a l’edifici vell resulta
inaccessible, ja es realitza a través de tres esglaons (veure
foto lateral superior) i, a més a més, la primera filera de la
zona de seure resulta massa estreta per a ubicar un usuari
de cadira de rodes sense obstaculitzar el pas a la resta de
públic (veure foto lateral inferior).
Proposta: No es considera prioritari resoldre l’accés a
grades en aquest edifici, sempre i que quedi resolt en l’edifici
nou (ja que són les grades habitualment utilitzades, i millor
orientades per a la visualització de la pista.
No obstant, sent que també es proposa la rehabilitació
d’aquest edifici de graderies velles (en especial, per a l’espai
de sota-grades) no es descarta la possibilitat d’eliminació de
barreres arquitectòniques per a l’accés de grades, si no
resulta un cost desproporcionat i es creu convenient.
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ESPAIS SINGULARS
Edifici oficines

Atletisme Joan Serrahima– ID:13

Prioritat Baixa
Descripció: L’edifici d’oficines no es va poder visitar el dia de
la visita però el seu accés es realitza a través d’escales, pel
que no resulta accessible a tota la diversitat d’usuaris.

No obstant, tenint en compte que actualment no hi ha
personal que presenti necessitats especials, es considera
més prioritari solucionar altres mancances cara al públic en
general. Per tant, no es proposa cap solució d’accessibilitat
per a la comunicació vertical en la present fitxa, tot i que cal
deixar constància que pot resultar necessari en un futur.
Edifici de suport en competició
Prioritat Mitja
Descripció: Segons informa el gestor de la instal·lació,
existeix una edificació auxiliar (veure imatges laterals) que
s’utilitza en el cas d’esdeveniments esportius, ja que l’espai
existent els hi queda petit en certes ocasions.
Ens notifiquen que existeix una necessitat d’espais ombrívols
per l’escalfament dels esportistes a l’aire lliure, pel que
aquesta edificació amb porxo i arbrat al voltant, suposa una
solució a aquesta mancança.
Proposta: Tal i com es pot observar en les fotografies
laterals, seria necessari una mínima intervenció d’adequació
de l’espai exterior per assegurar que sigui accessible a
tothom (eliminació de ressalts i esglaons aïllats, assegurar
amplades de pas mínimes, etc.).
De la mateixa manera que succeeix en el cas de l’edifici vell
de grades, els requeriments d’aquesta intervenció són a
pactar amb el gestor, pel que en la present fitxa únicament es
grafia en plànol la intervenció orientativa, però no es
pressuposta ja que aquesta proposta implica realitzar un
estudi més detallat.
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PLÀNOLS ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Índex de plànols:
-

Plànol general: on s’ubiquen les actuacions principals a realitzar

-

Plànol detall D1: Adequació de la zona de grades + comunicació vertical amb WC
públics

-

Plànol detall D2: Graderies i edifici annex
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PRESSUPOST
Partida
Prioritat Alta
Projecte per a la col·lació d’ascensor per comunicar
Un. graderies i serveis públics, així com l’adaptació de part
de la zona d’espectadors de graderies
Projecte de millora de la zona de gimnàs de l’edifici vell
Un. de graderies i de la zona exterior adjacent utilitzada
com a espai d’escalfament
Col·locació de dutxa completa (seient, barra de
Un.
subjecció, plat de dutxa i aixeteria)
1

Cost Un.

Un.

Cost Total

n.v.1

1

-

n.v.1

1

-

728,24 €

3

2.184,72 €

SUBTOTAL

2.184,72 €

n.v.: cost no valorat perquè depèn d’un projecte extern

Prioritat Mitja
Obertura de buit en entramat autoportant instal·lades
M2
sobre una estructura simple a la zona de recepció
Fusteria d'alumini per conformat de fix formada per una
Un. fulla per a la zona de recepció per aconseguir una
alçada accessible
Reubicació en alçada de complements en els serveis
H
públics i vestidors (sabó, eixugamans, paper de WC)
Un. Col·locació de maneta auxiliar per assistir el tancament
Col·locació de pestell amb indicació d’ocupació
Ml. Col·locació de tira de penjadors a baixa alçada
Col·locació de rentamans dins de la cambra higiènica
H.
accessible de vestidors

Prioritat Baixa
Senyalització de vora de graó amb franja longitudinal
Ml.
de 5cm d’amplada en les escales de graderia
Col·locació de passamà ergonòmic al llarg de tot el
Ml.
recorregut a través d’escales i rampa
Reubicació en alçada de complements en els serveis
H.
de personal (sabó, eixugamans, paper de WC)

8,78 €

1

8,78 €

381,44 €

1

381,44 €

16,10 €

2

32,20 €

6.24 €
13,70 €
46,08 €

3
3
24,16

18,72 €
41,10 €
1.113,30 €

17,85 €

6

107,10 €

SUBTOTAL

1.702,73 €

1,70 € 106,20

180,54 €

97,41 €

39,27

3.825,29 €

16,10 €

3

48,30 €

SUBTOTAL

4.054,13 €

TOTAL,

7.941,58 €
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ID: 18

ESTAT ACTUAL:

RESULTANT:

Practicable

CEM Sant Andreu - La Sagrera
C/ Santa Coloma, 25, 08030 Barcelona

Accessible

TIPUS A
(Plànols digitals)

INFORMACIÓ GENERAL
Codi intern IBE:
Tècnic d’obres IBE:
Gestor privat:
Ús principal:
Nº Plantes:
Estat / observacions:
Altres dades de contacte:

913SGR
Jorge Macri (jmacril@bcn.cat / 680 158 443)
Mercè Sala (merce.sala@cnsantandreu.com / 657 826 660)
Gimnàs / Piscina
PB + 1
No s’han auditat les instal·lacions del C/ Bonaventura Gispert

cemsantandreu-lasagrera@cnsantandreu.com | 933 112 106

ESTAT ACTUAL
ACCÉS

Practicable

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Parcialment accessible

COMUNICACIÓ HORITZONTAL

Accessible

COMUNICACIÓ VERTICAL

Accessible

SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
PISTES / SALES POLIVALENTS
VASOS PISCINES

Parcialment accessible
Accessible
Parcialment accessible

GRADERIES

Practicable

ESPAIS SINGULARS

Practicable

PRIORITAT BAIXA
Visites: 10/06/2016

Pla d’accessibilitat d’instal·lacions esportives de Barcelona

CEM Sant Andreu - La Sagrera – ID: 18

ESTAT ACTUAL
ACCÉS
Plaça reservada per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)
Prioritat Baixa
Descripció: Es disposa d’una plaça d’aparcament reservat a
PMR en el mateix vial del C/ Santa Coloma, de forma
propera a la instal·lació (just al davant). Aquesta plaça està
degudament senyalitzada, tant amb un senyal vertical com
amb pintura groga en el vial.
Observacions: Val a dir que no queda del tot resolt l’accés a
la vorera, ja que el pas de vianants accessible es troba a uns
30m.
- Es recomana reubicar la plaça reservada per tal que
estigui més a prop d’un pas de vianants accessible,
pel que caldria parlar amb els tècnics municipals
responsables.
Porta d’accés principal
Prioritat Baixa
Descripció: Es disposa d’una rampa de pendent lleu (inferior
al 6%) amb un replà davant de la porta d’accés a la
instal·lació. A més, la porta és corredissa i, per tant, no
interfereix en l’espai lliure de gir per a les possibles
maniobres.
Observacions: Cal notar que la zona de rampa no equival a
l’amplada total de la porta, sinó que únicament està en un
lateral pel que es genera un petit graó, que pot passar
fàcilment inadvertit, amb la perillositat que això comporta
(veure foto lateral).
- Anivellar tota l’amplada de l’entrada per tal que no hi
hagin ressalts i quedi tot en format de rampa de suau
pendent.
ATENCIÓ AL PÚBLIC
Taulell d’atenció

Prioritat Mitja
Descripció: El taulell d’atenció al públic se situa a l’esquerra
de la porta d’accés i té una única alçada, pensat per a ser
atès a peu dret. No obstant, val a dir que en el lateral dret,
allà per on s’accedeix al darrera del taulell, hi ha una part
més baixa que podria funcionar com a “practicable”.
Proposta:
- Habilitar una zona accessible en el lateral dret del
taulell de recepció, amb una base estable com a
suport per a l’intercanvi de documents o altre material
necessari, per tal de permetre la recepció d’usuaris.
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COMUNICACIÓ HORITZONTAL
Amplades de pas
Descripció: El punt de control d’accés dels usuaris a l’interior
de les instal·lacions es fa a través d’un sistema de torns
giratoris, que no seria apte per a usuaris en cadira de rodes.
No obstant, es disposa també, a cada costat dels torns. d’una
porta de 90cm, d’obertura automàtica batent, motoritzada,
que s’acciona des de recepció, com a accés alternatiu
accessible.
Pel que fa a la resta de recorreguts interiors públics de
l’edifici presenten amplades de pas generoses, si més no
correctes; sempre permetent radis de gir accessibles a banda
i banda de les portes. Així mateix, totes les portes tenen una
amplada mínima de 80cm.

Paviment interior

En excepció de les grades que s’expliquen detalladament
més endavant.
Prioritat Baixa
Descripció: El paviment és, en general, llis, anivellat i
antilliscant, pel que es pot considerar accessible. No es
detecten graons aïllats en el recorregut, únicament destacar
que la zona de vasos de piscina està a una cota
lleugerament diferent respecte a la resta: trobant la zona de
vestidors infantils uns cm per damunt (veure foto lateral
superior) i la de magatzem de material un cm per sota (veure
foto lateral central). En tots els casos la diferència de cota
està ben resolta mitjançant una petita rampa.
D’altra banda, cal destacar la superposició d’estores sobre el
paviment en els vestidors, fet que genera petits ressalts en el
recorregut (veure foto lateral inferior). Aquestes estores no
estan fixades al terra, pel que fàcilment un pot relliscar o
entrebancar-s’hi. Per aquest motiu s’aconsella prescindir-ne
o substituir-les per altres models més adequats (encastats o
ben fixats al terra).

Propostes:
- Retirar les estores dels vestidors
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COMUNICACIÓ VERTICAL
Escales + ascensor
Prioritat Baixa
Descripció: La comunicació vertical entre les dues plantes
del CEM es realitza ja sigui a través de les escales de
connexió o de l’ascensor, pel que es pot considerar
accessible per a tothom.
Les escales són correctes en termes generals, disposant de
passamà en ambdós costats i tires contrastades i antilliscants
a la vora de cada graó (veure 1ª i 2ª fotos laterals). D’altra
banda, destacar que la barrera de protecció presenta un
disseny millorable, ja que actualment resulta escalable en
alguns punts (veure 2ª foto lateral), pel que s’hauria de
protegir amb algun plafó o similar, tal i com ja s’ha fet en el
replà del primer pis (veure 3ª foto lateral).
Pel que fa a l’ascensor (veure 4ª foto lateral) també és
accessible, complint amb les dimensions establertes pel CTE
DB-SUA de 1,40m de fondària per 1,10m d’ample amb una
obertura d’accés lliure de 0,80m.
Proposta:
- Protegir la barana per tal que no sigui escalable (ja
sigui mitjançant la col·locació de barrots verticals
cada 10cm o col·locant un plafó de protecció entre els
barrots existents).
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidors masculí i femení (PB)
Prioritat Alta
Descripció: Ambdós vestidors (segons s’observa en plànols i
corroboren els gestors pel que fa al masculí) presenten un
disseny similar:
- Un primer espai ampli i diàfan, amb taquilles en les
parets perimetrals i bancades amb penjadors (massa
alts) en l’espai central.
- Una zona de piques amb miralls i assecadors (veure
foto lateral superior); únicament a destacar la posició
un tant elevada dels complements.
- Una zona de cabines de vàter (més urinaris, en el cas
del vestidor masculí), una d’elles adaptada (veure foto
lateral inferior). Cal destacar que, tot i que aquesta
peça resulta practicable per a molts usuaris (amb la
majoria d’elements –pestell, barres de subjecció,
mirall– correctes), no compleix amb els requisits
específics de la normativa per no deixar 80cm lliures
paral·lels a la tassa del vàter. (Aquesta casuística
s’anirà repetint en totes les cambres higièniques
adaptades del centre, tal i com es veurà en apartats
següents).
- Una zona de dutxes col·lectives, on una de les unitats
està adaptada però amb la problemàtica de que el
seient està col·locat contra el polsador, de manera
que quan un s’hi asseu per dutxar-s’hi, el polsador li
queda a l’esquena, amb la dificultat i incomoditat que
això comporta.
Finalment, cal destacar que, mentre que l’espai de doble
porta d’accés des de l’exterior (peus bruts) està correctament
dissenyat permetent un radi de gir lliure d’obstacles, la doble
porta de sortida a la piscina (peus nets) no ho està ja que no
permet la inscripció d’una radi de gir accessible sense
trepitjar l’espai que escombra l’obertura de les portes (veure
imatge lateral inferior, radi de gir de color verd i color vermell
respectivament).
Proposta:
- Disposar de tires de penjadors a paret a una altura
aproximada de 1.30m.
- Desplaçar els miralls a la zona d’assecadors a una
altura més baixa o de manera que es puguin orientar
cap a baix, o col·locar algun mirall de cos sencer com
a alternativa.
- Col·locar manetes auxiliars per la banda interior de
les portes de la cambra adaptada i/o rectificar tota la
peça segons s’indica en els plànols (a parlar amb el
gestor).
- Desplaçar el seient de la dutxa adaptada al parament
lateral per tal que no quedi darrera del polsador.
Canviar la carxofa a paret per dutxa telèfon.
- Girar una de les portes de sortida a piscina (segons
s’indica en els plànols), per tal de poder permetre el
radi de gir necessari per la maniobra d’obertura de
portes.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidors de grups / infantils (PB)
Prioritat Baixa
Descripció: Es disposa de quatre vestidors de grups que
estan pensats especialment per a infants. Es tracta de 4
peces similars (dues d’elles lleugerament més petites, degut
a que s’ha cedit espai per a l’ascensor), amb bancades en
els laterals i penjadors baixos adients per als infants. També
es disposa de diversos canviadors per a nadons (veure 1ª
foto lateral).
A continuació d’aquestes 4 peces, en sentit cap a la piscina,
trobem 2 cabines de vàter, 2 piques i 2 dues zones de dutxes
col·lectives disposades en simetria, una a cada costat
respectivament. Mentre que en la zona central es disposa
d’una cambra higiènica adaptada. El tema està en que
recentment s’ha dividit aquesta zona en dos mitjançant una
porta tancada amb cadenat (veure 2ª foto lateral), pel que
una de les meitats té accés a la peça adaptada mentre que
l’altre no.
A més a més val a destacar que, tal i com s’ha col·locat el
panell divisori, no es permet el gir de la cadira de rodes
davant de la porta. D’altra banda, tal i com s’ha comentat en
l’apartat anterior, el WC no disposa dels 80cm lliures
reglamentaris en el seu lateral, pel que no es pot considerar
plenament accessible.
Pel que fa a la zona de dutxes col·lectives són del tipus
carxofa a paret i mecanisme de rosca, i no es disposa de cap
unitat accessible. Es recomana disposar d’algun seient
abatible per a una major integració, tot i que s’entén que els
nens amb necessitats especials van acompanyats d’un adult
que els assisteix, i que ja existeix una cambra higiènica
familiar (que serà cometada tot seguit) per suplir aquesta
mancança.
Finalment, destacar que les portes de sortida a la piscina no
disposes de l’espai necessari per a un radi de gir en cadira
de rodes. Novament, sent que es tracta dels vestidors
infantils, que normalment van acompanyats d’un adult,
aquesta problemàtica es considera lleu.
Proposta:
- Canviar sentit obertura de la porta de la cambra
higiènica per tal que obri contra el panell divisori i/o
rectificar tota la peça segons s’indica en els plànols (a
parlar amb el gestor).
- Disposar d’una unitat de dutxa adaptada: seient
abatible, barres de suport, dutxa telèfon, etc.
- Girar una de les portes de sortida a piscina (segons
s’indica en els plànols), per tal de poder permetre el
radi de gir necessari per la maniobra d’obertura de
portes.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Cambra higiènica familiar (PB)
Prioritat Alta
Descripció: Es tracta d’una cambra higiènica adaptada
d’accés independent, directament des de la piscina, pel que
es pot considerar com a peça familiar ja que permet
l’assistència entre membres de diferent sexe.
La cambra disposa d’un vàter amb barres de suport correctes
(veure 1ª foto lateral), i una dutxa de mànega amb telèfon
equipada amb una cadira de rodes de dutxa en comptes de
seient fixat a la paret (veure 2ª foto lateral),. El problema és
que la cadira de rodes no és autopropulsable, pel que no té
roda gran que es pugui frenar; és a dir, no es pot fixar la
cadira sinó que requereix l’assistència d’un tercer.
D’altra banda, la peça no conté cap pica, i el pestell és de
difícil manipulació (veure 3ª foto lateral). Segons ens
informen, hi ha uns usuaris d’aquesta peça que es porten la
llitera de casa perquè requereixen poder estirar-se per tal de
canviar-se; malauradament no es disposa de l’espai suficient
per poder deixar una llitera de manera fixa.
Observacions:
- Afegir una pica de lavabo perquè realment pugui fer la
funció de cambra higiènica familiar.
- Col·locar un seient de dutxa abatible amb les barres
de suport corresponents.
- Col·locar una maneta auxiliar per la banda interior de
la porta (i idealment canviar el pestell per un amb
indicació d’ocupació).

Vestidors de personal (PB)
Prioritat Baixa
Descripció: El centre disposa de dos vestidors per al
personal que treballa en les instal·lacions, un masculí i un
femení. Són espais reduïts on a més hi han incorporat unes
taquilles que ni tan sols permeten obrir del tot les portes
(veure foto lateral). Consten d’un primer espai per canviar-se,
amb bancada i penjadors, i un segon espai separat per una
mampara on es situen els aparells sanitaris (lavabo, vàter i
plat de dutxa aixecat).
En tractar-se d‘una zona restringida al públic, no es
considera prioritari la seva correcció en termes
d’accessibilitat, pel que no es pressuposta ni es grafia en
plànols.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Serveis higiènics (P+1)
Prioritat Baixa
Descripció: A la planta superior, a la zona on hi ha les
oficines (zona més privada), es troben dos lavabos
independents i idèntics (un masculí i un femení), que no són
accessibles. La pica, a més de disposar peu obstaculitzant la
seva part inferior, està col·locada de tal manera que no
permet obrir del tot la porta (veure foto lateral superior).
Com a alternativa accessible, trobem una cambra higiènica
independent, situada al costat de l’accés a grades (zona més
pública). Val a dir que aquesta cambra adaptada és la única,
en comparació amb la resta del centre, que presenta un
disseny correcte en relació a la zona de transferència del
vàter. Tot i que en plànol es grafia com la resta de peces
“adaptades” amb vàter i pica de costat (per tant, sense
permetre els 80cm lliures laterals al WC), en aquest cas la
distribució sí que es correcta’, tal i com es pot veure en la
foto lateral inferior.
Proposta: Únicament a destacar, per tenir-ho present cara a
futures reposicions:
- La pica de la cambra adaptada és un tant massa
petita per a una còmode utilització.
- Desplaçar les piques dels serveis d’oficines per tal de
permetre l’obertura completa de les portes.
- Disposar de maneta auxiliar per la banda interior de la
porta per al seu tancament (i, idealment, pestell amb
indicació d’ocupació).
PISTES / SALES POLIVALENTS
Gimnàs
Descripció: Es tracta d’una sala polivalent utilitzada com a
gimnàs amb maquinària d’exercicis. No presenta majors
problemes, únicament pensar que cal disposar aquelles
màquines adaptades o susceptibles a ser utilitzades per
usuaris amb mobilitat reduïda, al costat del passadís de
manera que s’hi pugui accedir fàcilment.

VASOS PISCINES
Accés

Prioritat Alta
Descripció: El CEM Sant Andreu - La Sagrera disposa de
dos vasos de piscina: un vas gran de 25x16.50m i un petit de
8x16.50m (veure foto lateral superior).
El vas gran està dividit en 8 carrils i no disposa de cap cadira
de submersió accessible, mentre que el vas petit està dividit
en 3 carrils i disposa de l’estructura i cadira per a la
submersió accessible (veure foto lateral inferior).
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no hi ha zona de dutxes?

Proposta:
- Col·locar una cadira hidràulica en el vas gran.
- Col·locar un seient abatible, amb les seves barres de
suport corresponents, en la zona de dutxes.

GRADERIES
Accés

Prioritat Mitja
Descripció: Les grades per veure la piscina queden situades
damunt els vestidors, i s’hi pot accedir o bé des de P+1, a
través d’una porta de doble fulla, amb finestretes de vidre per
poder visualitzar l’interior de la piscina sense necessitat
d’obrir i perdre climatització (veure 1ª foto lateral), o bé
directament des de platja piscina, a través de dues escales
laterals (veure 2ª i 3ª fotos laterals respectivament).
Les escales són de planxa metàl·lica plegada, i la part inferior
buida s’utilitza per guardar eines i material de la piscina. És
important remarcar que resulta necessari omplir l’espai sotaescala permanentment (ja serveix tal i com es fa en
l’actualitat), ja que així s’impedeix que una persona amb
problemes de visió hi col·lisioni sense voler. Pel que fa a les
baranes de protecció, aquestes són correctes amb barrots
verticals separats cada 10cm o menys, i també es disposa de
passamà de suport en el costat interior de paret. Únicament a
destacar, de la mateixa manera que també succeeix en les
escales internes de grades, la necessitat de senyalitzar la
vora externa dels graons, a part de garantir un bon
manteniment del material (veure 3ª foto lateral).
L’espai de grades és bastant dispar, trobant diferents passos
entre files de seients (des de 55cm fins a 40cm d’amplada), i
fins a 3 tipus diferents de seients, tots ells sense recolzabraços: la majoria són seients individuals de fusta abatibles,
amb una petita zona central de “tribuna” composada de
seients individuals de plàstic amb respatller (veure 4ª foto
lateral). Mentre que les fileres superiors són bancades amb
un seient mitjanament acotxat però sense respatller (veure 5ª
foto lateral).
La única zona disponible per a usuaris de cadires de roda es
troba just a l’entrada de les grades des de la P+1, on hi ha un
replà però de petites dimensions, que queda ràpidament
ocupat per cotxets de nadons (veure 2ª foto lateral). Es tracta
de l’espai que queda al costat de les bancades de fusta que
es poden veure a l’última foto del lateral.
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Pel que fa a les barreres de protecció estan fetes a base de
tubulars metàl·lics horitzontals amb muntants verticals cada
1-1,5m, pel que són fàcilment escalables i no compleixen la
normativa del DB-SUA del CTE. Notar que en els laterals de
tribuna, al costat de les escales, torben uns petits tubulars en
U invertida fixats a terra, que poder servir com a punts de
suport per l’ascens o descens (veure 4ª foto lateral).
Proposta:
- Redistribuir la zona de les grades per tal d’ampliar i
millorar la zona destinada a usuaris de cadira de
rodes i cotxets. Aprofitar per incorporar seients amb
recolza-braços i respatllers.
- Substituir la barrera de protecció existent per una
d’accessible (com a mesura provisional “immediata”
es pot protegir els barrots de la barana existent amb
algun plafó continuo transparent que eviti que
s’escalin però que garanteixi una bona visibilitat).
- Millorar la senyalització i manteniment de les escales i
dotar de punt de suport allà on sigui possible i
necessari
La remodelació de graderies requereix d’un estudi
detallat a part, pel que no queda pressupostat en la
present fitxa.

ESPAIS SINGULARS
Bar

Prioritat Mitja
Descripció: El bar presenta un espai ampli, amb una zona
de taules i cadires (totes elles sense recolza-braços) i una
zona de barrar de bar (tota a una mateixa alçada alta i amb
penjadors a sota).
Tot i que la barra no és accessible per a un usuari amb
cadira de rodes i que es recomana habilitar una zona més
baixa així com comprar alguna cadira amb recolza-braços,
l’espai del bar es considera correcte en termes
d’accessibilitat.
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PLÀNOLS ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Índex de plànols:
-

Plànol general: on s’ubiquen totes les actuacions menors, així com es localitzen els
plànols detalls de les diferents intervencions

-

Plànol detall D1: Cambra higiènica familiar

-

Plànol detall D2: WC vestuaris

-

Plànol detall D3: WC planta primera - graderies

-

Plànol detall D4: Planta baixa – conflicte portes
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D3

D4

D1

D2

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

D2

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:

Ø1.50

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:

Ø1.50

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO:
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PRESSUPOST
Partida
Prioritat Alta
Projecte de reorganització d’usos i accessos i punts de
Un.
control
Projecte de cambra adaptada familiar a la zona de
Un.
vestidors de Planta Baixa
Un. Habilitar taulell accessible en el punt de control
Col·locar la pica a una alçada superior en els banys
H.
adaptats
Col·locació d’equip complert per a dutxa accessible
Un. (seient abatible + plat de dutxa + barres de suport+
dutxa telèfon)
Col·locació de barra de suport abatible en vàter/dutxa
Un.
ancorada a paret
Col·locació de mecanisme de pressió o de palanca a la
Un.
dutxa
Ml. Col·locació de tira de penjadors a baixa alçada
H. Baixar l'alçada dels complements de la pica i penjadors
H. Baixar l'alçada dels complements de la pica i penjadors
Un. Adaptar cabina completa del vestuari de les pistes
1

Cost Un.

Un.

Cost Total

n.v.1

1

-

n.v.1

1

-

100,00 €

1

100,00 €

16,10 €

2

32,20 €

728,24 €

1

728,24 €

204,53 €

1

204,53 €

82,91 €

1

82,91 €

46,08 €
16,10 €
16,10 €

19,85
3
1

914,69 €
48,30 €
16,10 €

525,01 €
1
SUBTOTAL

525,01 €
3.315,82 €

n.v.: cost no valorat perquè depèn d’un projecte extern

Prioritat Mitja
Col·locació de maneta auxiliar en la cara interior de la
Un.
porta d’accés al servei adaptat
Un. Col·locació de pestell amb indicació d’ocupació
Col·locació de barra de suport abatible en vàter/dutxa
Un.
ancorada a terra o paret
Un. Col·locació de cadira hidràulica en el vas petit
H. Baixar l'alçada dels accessoris de la pica
Ml. Col·locació de tira de penjadors a baixa alçada
Un. Pujar l'alçada de les piques en els banys adaptats
Col·locació de barra de suport en vàter/dutxa ancorada
Un.
a paret
Col·locació d’equip per a dutxa accessible (seient
Un.
abatible + barres de suport)
Col·locació d’equip complert per a dutxa accessible
Un. (seient abatible + plat de dutxa + barres de suport+
dutxa telèfon)

Prioritat Baixa
Col·locació de tarima de fusta per igualar nivells en
M2 .
zona piscina

6,24 €

8

19,92 €

13,70 €

8

109,60 €

320,48 €

4

1.281,92 €

3.600,00 €
16,10 €
46,08 €
16,10 €

1
1
39,36
2

3.600,00 €
16,10 €
1.813,71 €
32,20 €

204,53 €

4

818,12 €

645,33 €

1

645,33 €

728,24 €

1

728,24€

SUBTOTAL

9.065,14 €

100,94 €

21,83

2.203,52 €
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Un.
Un.
Ml.
Ml.
Un.
Un.
Un.
Un.

Sanejament i manteniment de les peces deteriorades
de l'ascensor
Col·locació d'estores fixades a terra
Senyalització a la vora dels graons de les escales
Protecció de l'escala per a que no sigui escalable
Col·locació de maneta auxiliar en la cara interior de la
porta d’accés al servei adaptat
Col·locació de pestell amb indicació d’ocupació
Substitució de porta batent per porta corredissa
Desplaçament de barra de suport abatible en
vàter/dutxa ancorada a terra o paret
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150,00 €

1

150,00 €

6,89 €
1,70 €
30,50 €

3
98,40
30,30

20,67 €
167,28 €
924,15 €

6,24 €

3

18,72 €

13,70 €
265,46 €

3
4

41,10 €
1.061,84 €

16,10 €

2

32,20 €

SUBTOTAL

4.619,48 €

TOTAL

17.000,44 €

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

D3

D4

D1

D2

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

D2

ID: 19

ESTAT ACTUAL:

Accessible amb ajuda

RESULTANT:

Accessible

TIPUS B

CEM Can Felipa

(Plànols en paper)

C/ Pallars 277, 08005 Barcelona

INFORMACIÓ GENERAL
Codi intern IBE:
Tècnic d’obres IBE:
Gestor privat:
Ús principal:
Nº Plantes:
Estat / observacions:
Altres dades de contacte:

1004FLP
Jorge Macri (jmacril@bcn.cat / 680 158 443)
Juan C. Gallardo (direccio@canfelipa.com / 605 574 390)
Pistes polivalents / Gimnàs / Piscina / Solàrium
PB + 1
Pendent de reubicació de la instal·lació en el 2020
www.canfelipa.com | canfelipa@canfelipa.com | 933 086 095

ESTAT ACTUAL
ACCÉS

Accessible amb ajuda

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Accessible

COMUNICACIÓ HORITZONTAL

Parcialment accessible

COMUNICACIÓ VERTICAL

Accessible amb ajuda

SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS

Parcialment accessible

PISTES / SALES POLIVALENTS

Accessible

VASOS PISCINES

Parcialment accessible

GRADERIES

Inaccessible

ESPAIS SINGULARS

Accessible amb ajuda

PRIORITAT BAIXA
NECESSITAT D’ESTUDI MÉS DETALLAT
Visites: 17/06/2016 i 10/11/2016
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ESTAT ACTUAL
ACCÉS
Plaça reservada per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)
Descripció: Es disposa de 3 places d’aparcament reservat a
PMR en el mateix vial del C/ Pallars, de forma propera a la
instal·lació. Aquestes estan degudament senyalitzades, tant
amb un senyal vertical com amb pintura groga en el vial.
Es situen adjacents a un pas de vianants accessible, pel que
es considera que l’accés a la vorera està resolt.

Porta d’accés principal

Prioritat Alta
Descripció: Es disposa d’una rampa de fort pendent davant
de la porta d’accés a la instal·lació. A més a més, no es
disposa d’un replà front la porta, indispensable per garantir
una correcta maniobrabilitat i obertura.
Proposta: Està prevista l’execució imminent d’una rampa
d’accés paral·lela a façana per tal de solucionar aquesta
deficiència. Mentrestant no s’executa, caldria assegurar que
les portes estiguin sempre obertes i/o que es faciliti d’un
timbre o intèrfon per sol·licitar ajuda.
No obstant, en l’apartat corresponent de plànols de la present
fitxa, es grafia una solució alternativa per la rampa de
manera que quedi resolta a l’interior de l’edifici, sense
necessitat d’ocupar espai de la via pública. Aquesta
proposta implica realitzar un estudi més detallat, pel que
no queda pressupostat en la present fitxa.

ATENCIÓ AL PÚBLIC
Taulell d’atenció
Descripció: El taulell d’atenció al públic es situa davant de la
porta d’accés i disposa de doble alçada: trobant un taulell alt
en la zona frontal a l’accés, i una taula baixa en el lateral dret
(el costat oposat a l’accés d’abonats/usuaris).
Observacions: Assegurar que també hi hagi personal
d’atenció al públic en la zona d’alçada baixa, especialment
considerant que l’activitat principal (entrada i sortida d’usuaris
a l’interior de les instal·lacions) es situa en el costat oposat.
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COMUNICACIÓ HORITZONTAL
Amplades de pas
Descripció: El punt de control d’accés dels usuaris a l’interior
de les instal·lacions es fa a través d’un sistema de torns
giratoris, que no seria apte per a usuaris en cadira de rodes.
No obstant, es disposa també d’una porta àmplia de 90cm,
d’obertura automàtica batent, motoritzada, que s’acciona des
de recepció, com a accés alternatiu accessible.
Pel que fa a la resta de recorreguts interiors de l’edifici
presenten amplades de pas generoses, si més no correctes;
sempre permetent radis de gir accessibles a banda i banda
de les portes. Així mateix, totes les portes tenen una amplada
mínima de 80cm.
Observacions: Únicament a destacar, tal i com es pot veure
en la fotografia lateral inferior, el mobiliari del vestíbul que
són taules i tamborets alts, per tant no accessibles a
persones d’estatura baixa o assegudes. Es recomana
incorporar més varietat de mobiliari amb taules baixes
Paviment interior

Prioritat Alta
Descripció: El paviment és ceràmic o de fusta (segons el
cas), però sempre llis i anivellat, sense detectar graons aïllats
en el recorregut, pel que es pot considerar accessible (veure
foto lateral superior).
No és així, però, un cop s’accedeix al recinte de la piscina, on
la presència d’aigua fa que el paviment ceràmic llis no sigui
adient. És per aquest motiu que en aquesta zona trobem
estores sobre el paviment per evitar relliscades (veure foto
lateral central). No obstant, aquestes són inadmissibles, ja
que generen petits ressalts en el recorregut i fàcilment es
poden quedar enganxades amb les rodes d’una cadira o un
altre element de suport a la mobilitat. A més a més, tot i estar
pensades per no relliscar, aquestes no queden del tot
adherides al paviment pel que fàcilment es pot caure.
En contrast, en el passadís lateral que arriba dels vestidors
infantils i de la peça adaptada del vestidor masculí, el
paviment presenta una major rugositat i està pintat amb
pintura per a piscines (veure foto lateral inferior), pel que
resulta antilliscant (especialment adient aquí on hi ha trànsit
de nens, amb les seves habituals corredisses).
Proposta:
- Pintar amb pintura antilliscant tota la zona propera a
la piscina propensa a ocasionar relliscades.
En l’apartat corresponent de plànols, es grafia la superfície a
ser pintada.
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COMUNICACIÓ VERTICAL
Escala que comunica amb planta primera
Prioritat Baixa
Descripció: La comunicació vertical entre les dues plantes
del CEM es realitza únicament a través d’unes escales
(veure foto lateral), pel que no es pot considerar una solució
apte per a tothom.
L’escala presenta un disseny acceptable, amb una amplada
d’1m aprox. i almenys un passamà de suport en un dels dos
costats al llarg de tot el recorregut. L’escala és metàl·lica de
color fosc, mentre que el paviment la planta baixa i la planta
primera és ceràmic de color clar i de parquet de color clar,
respectivament. Es considera, per tant, que l’escala presenta
un bon contrast cromàtic amb l’entorn. Val a dir que els
graons estan folrats per una superfície de goma de disseny
de botons antilliscant.
Proposta: El disseny de l’escala podria ser millorat, tal i com
estableixen les normatives, mitjançant:
- Senyalització de la vora dels graons
- Donar continuïtat al passamà al llarg de tot el
recorregut a través de l’escala.
Manca d’ascensor

Prioritat Alta
Descripció: Com a recorregut alternatiu, existeix la
possibilitat d’utilitzar l’ascensor de l’edifici adjacent que
alberga el Centre Cívic Can Felipa. A part de la problemàtica
que suposa dependre d’una altra entitat amb diferent gestor
(amb les conseqüents diferències horàries d’obertura al
públic), el major problema és que la connexió entre ambdós
edificis està resolta mitjançant passeres en rampa de disseny
no accessible, degut al fort pendent i a la falta de replans
(veure fotos laterals). Per tant, aquest recorregut alternatiu
tampoc es pot considerar viable a efectes d’accessibilitat.
Proposta:
- Instal·lar un ascensor per comunicar la planta baixa i
la planta primera.
En l’apartat corresponent de plànols es grafia la posició
idònia per l’ascensor a nivell de mobilitat i programa de
l’equipament, però a la realitat aquesta anirà supeditada a
l’estructura de l’edifici. Per tant, aquesta proposta implica
realitzar un estudi més detallat, pel que no queda
pressupostat en la present fitxa.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidor de grups / infantil
Prioritat Baixa
Descripció: Es disposa de dos vestidors per grups / infantils
idèntics, en simetria. Cadascun d’ells disposa d’una peça
allargada (de 9,25 x 2 m aprox) on s’ubiquen els penjadors i
altres mobles auxiliars amb rodes per dipositar les
pertinences personals. Tenint en compte que els usuaris més
habituals són nens, cal notar que la majoria de penjadors (els
ubicats en el costat llarg, a banda i banda) es situen a una
alçada massa elevada; únicament trobant penjadors baixos
en una de les parets del costat curt (veure 1ª i 2ª fotos
laterals).
Així mateix, els eixugamans també es localitzen en una
posició molt alta amb casuístiques diferents: el que està
ubicat en la peça dels penjadors (veure 2ª foto lateral)
s’entén que s’utilitza com a assecador de cabell pel que la
seva posició més elevada pot ser més comprensible; no és
així amb l’ubicat al costat de la pica (veure 3ª foto lateral). Val
a dir que en la zona de la pica es disposa d’una banqueta per
a que els nens s’hi enfilin i arribin més fàcilment al lavabo i
els seus complements. Finalment, cada vestidor disposa d’un
vàter i una cabina amb 4 dutxes col·lectives de carxofa a
paret i mecanisme de rosca (veure 4ª i 5ª fotos laterals,
respectivament).
Per tant, els vestidors infantils no es poden considerar
accessibles a usuaris de cadira de rodes o altres problemes
de mobilitat. No obstant, s’entén que aquests nens amb
necessitats especials van acompanyats d’un adult que les
assisteix, pel que certs elements de suport poden resultar
prescindibles, mentre que altres requisits d’espai no.
Proposta: Degut a la manca d’espai en els vestidors
infantils, es considera que el més adient és disposar d’una
peça accessible independent; l’anomenada “cambra higiènica
familiar”. Aquesta ha de tenir un accés independent al
vestidor masculí i/o femení, de manera que es permeti l’ajuda
entre membres d’una família de diferent sexe.
No obstant aquesta proposta, els vestidors infantils poden ser
millorats a nivell d’accessibilitat, mitjançant:
- Col·locació de seient abatible, barres de suport i
dutxa de telèfon en la zona de dutxes col·lectives
- Col·locació d’una segona tira de penjadors a una
alçada més baixa
- Substitució d’estores en el paviment per pintura
antilliscant
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Espais comuns - Vestidors femení i masculí
Prioritat Baixa
Descripció: Tant el vestidor masculí com femení (veure 1ª i
2ª fotos laterals, respectivament) presenten uns espais
amplis, amb franges de taquilles contraposades que van
delimitant els espais, trobant una bancada central. Val a dir
que la majoria de taquilles responen al disseny que es pot
observar en la 1ª fotografia: una taquilla gran en la part
inferior i una taquilla petita al seu damunt, amb una bancada
longitudinal al seu davant. Cal notar que el fet de tenir una
bancada frontal, dificulta l’accés i manipulació de la taquilla
per part de certs usuaris. En contrast, també es detecten
altres taquilles de diverses grandàries i a diferents alçades en
el vestidor femení (tal i com es pot observar en la 2ª i la 3ª
fotos del lateral) on es garanteix, per tant, diversitat d’opcions
amb un accés frontal sense obstacles. Addicionalment,
trobem tres canviador de bebès a ser utilitzat a peu dret (a
87cm d’alçada), pel que es recomana disposar-ne d’un a una
alçada més baixa apte per a persones de talla baixa o
usuaris de cadira de rodes.
D’altra banda, les piques dels vestidors (4 en el vestidor
femení i 3 en el masculí), són sense obstacles en la seva part
inferior, tal i com es mostra en la 4ª fotografia del lateral. Pel
que fa als WC, n’hi ha 2 en cada vestidor, amb la diferència
que les cabines del vestidor femení són notòriament més
àmplies, tot i que de portes estretes de 60cm i amb obertura
cap a l’interior, pel que serien fàcilment convertibles a
“practicables” en cas necessari (girant el sentit de l’obertura i
ampliant lleugerament l’amplada de pas).
Pel que fa a les dutxes, en cadascun dels vestidors hi ha 14
cabines individuals, amb carxofa de dutxa a la paret i
mecanisme d’obertura de rosca (disseny no recomanable, pel
que s’aconsella substituir en un futur). Les cabines estan
tancades amb porta i disposen d’un penjador a l’exterior.
Únicament a destacar el petit ressalt existent entre la zona de
taquilles i la zona de dutxes en el cas del vestidor masculí
(veure foto lateral inferior), que cal solucionar.
Proposta:
- Reservar les taquilles més adients a ser utilitzades
per PMR (aquelles situades adjacents als passos de
circulació i sense bancada frontal), mitjançant un SIA.
- Eliminar l’actual ressalt existent entre les dutxes i
taquilles del vestidor masculí (veure peça blanca de la
foto lateral inferior), que pot ser fàcilment substituït
per un pla inclinat en forma de suau rampa enrassada
amb el paviment circumdant.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Cambra higiènica adaptada - Vestidor masculí
Prioritat Alta
Descripció: El vestidor masculí no disposa de cambra
higiènica adaptada pròpia; la que li correspon no està
comunicada des de l’interior, sinó que està situada en el
passadís lateral exterior (el que comunica amb els vestidors
infantils). Aquesta cambra higiènica és de dimensions molt
reduïdes. No es disposa de l’espai suficient per maniobrar i
no es respecten els espais lliures de transferència necessaris
al costat dels seients del vàter i/o dutxa. A més a més, la
porta d’accés obre cap a l’interior (incorrecte).
Tal i com es pot veure en la foto lateral superior, el vàter i la
dutxa estan situats de forma paral·lela pel que només es
permet una aproximació frontal. Potser per aquest motiu, el
seient de la dutxa és una bancada mòbil; no obstant, aquesta
solució no és gens recomanable ja que el fet que el seient no
estigui fixat a terra o paret, fa que sigui altament probable
que els usuaris (freqüentment amb problemes d’equilibri)
puguin caure. A més a més, destacar que la ubicació del
seient i posició de les barres implica que l’usuari no es pugui
recolzar a paret, sinó que li quedi la barra a l’esquena.
Pel que fa al vàter, tal i com succeeix en la resta de WC
adaptats del centre, la barra fixa a paret queda un pèl massa
allunyada del vàter, així com el paper higiènic (veure fotos
laterals superior i central). Pel que fa al disseny de la pica i
mirall (veure foto lateral inferior), és correcte (es permet
l’espai lliure inferior sota la pica i el mirall es situa a una
alçada correcte).
Proposta: Donat que l’espai destinat a la cambra higiènica
adaptada, així com el de les altres cabines de vàter del
vestidor masculí és notòriament reduït, es proposa
enderrocar tots aquests espais per redistribuir-los més
eficientment. Aquesta proposta passa per anular l’accés
secundari existent (el que connecta amb el passadís lateral
que porten als vestidors infantils), ja que no es considera
problemàtic tenir un únic accés a piscina.
Es considera adient fer dues peces completes accessibles,
una amb accés directe des del vestidor masculí i una altra
amb accés independent des de l’exterior, per tal que funcioni
com a WC familiar. Es recorda, d’altra banda, que segons la
normativa cal 1 peça accessible per cada 10 unitats o fracció,
sent que hi ha 14 dutxes en cada vestidor, aquesta nova
cambra higiènica adaptada independent ajuda a corregir els
números.
Es grafia en el següent apartat de plànols una proposta
orientativa, però es recorda que caldrà realitzar un estudi
més detallat, pel que aquesta correcció no queda
pressupostada en la present fitxa.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Cambra higiènica adaptada - Vestidor femení
Prioritat Mitja
Descripció: Com a alternativa accessible en el vestidor
femení, es disposa d’una cabina individual amb vàter, pica i
dutxa de dimensions generoses. El problema rau en que el
vàter queda massa allunyat de la barra de suport a la paret,
mentre que al costat de la barra abatible trobem unes
taquilles que interfereixen el costat de la transferència (veure
foto lateral superior).
Pel que fa a la pica (veure foto lateral central), és sense peu
pel que es disposa de l’espai lliure inferior necessari (en el
dia de la visita, ocupat per unes papereres que cal ubicar en
un altre lloc). Així mateix, es disposa d’un mirall damunt la
pica ubicat a una alçada correcte.
Pel que fa a la dutxa (veure foto lateral inferior), manca
barra de suport fixa a la paret. Així mateix, el seient de
dutxa és massa petit (32 x 27,5cm) i està un pèl massa alt
50cm). La dutxa és de telèfon (correcte) mentre que
mecanisme d’obertura és de rosca (incorrecte).

la
la
(a
el

Pel que fa a la porta de la cabina accessible (veure foto
lateral de la pàgina següent), és d’obertura cap enfora
(correcte), únicament a destacar la manca d’una maneta
auxiliar per assistir el seu tancament. D’altra banda, la porta
disposa d’un pestell tradicional que es podria considerar
correcte tot i que es recomanen els pestells que indiquin si el
servei està ocupat o no.
Proposta: Únicament cal dotar de majors prestacions
d’accessibilitat a la cambra higiènica adaptada, per tal
d’obtenir un major confort en les seves diferents àrees d’ús:
- Accés: Incorporar maneta auxiliar per assistir el
tancament de la porta, així com pestell amb indicació
d’ocupació
- Vàter: Incorporar/substituir barra de suport en el
costat de la paret per tal de que quedi més propera
- Dutxa: Substituir la cadira de dutxa per una de majors
dimensions; incorporar una barra de suport fixa a la
paret; i disposar d’una safata per deixar els sabons.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Serveis públics (PB)
Prioritat Mitja
Descripció: En la planta baixa, en la zona de vestíbul abans
de passar la zona d’accés controlat d’usuaris, es disposa
d’un serveis públics que consten de 2 vàters i 1 pica.
Tal i com es pot veure en la foto lateral superior, la pica no
permet l’aproximament frontal d’una persona asseguda, ja
que té el seu espai inferior ocupat. Així mateix, tot i que una
de les cabines del vàter és més gran que l’altra (veure fotos
laterals central i inferior, respectivament), cap dels WC és
accessible.
Proposta: En aquests serveis públics s’aplica el criteri
d’ajustos raonables per tal de convertir-lo en practicable.
Notar que fer-lo accessible, suposaria un extra-cost
notòriament elevat, especialment considerant que ja hi ha
altres peces completament accessibles en planta (tot i que en
la zona d’abonats). Les actuacions a fer són:
- Traslladar el lavabo a la paret contrària a les cabines
del vàter (aprofitant per deixar-lo lliure d’obstacles en
la seva part inferior i, idealment, col·locant una
segona pica). Pel que fa al moble que hi ha
actualment sota la pica es pot mantenir.
- Canviar el sentit d’obertura de la porta de la cabina
gran del vàter, per tal que obri cap enfora de manera
que l’espai interior no quedi escombrat per la seva
obertura. Caldrà incorporar una maneta auxiliar a la
porta, així com instal·lar barres de suport per facilitar
la transferència al vàter. (Notar que es permet un radi
de gir de 1,20m i la pica queda fora de la peça)
SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Serveis públics (P+1)
Prioritat Baixa
Descripció: En la planta primera es disposa d’uns serveis
per als esportistes format per tres cabines individuals amb
vàter (una d’elles accessible, amb pica inclosa), i una pica en
la zona comú.
En la peça adaptada, el vàter es situa massa allunyat de les
barres de suport, en especial de la barra fixa a paret. D’altra
banda, la porta obre cap enfora però amb l’inconvenient de
que xoca amb la pica de la zona comú, podent col·lisionar
amb un usuari que s’estigui rentant les mans. A destacar
també que es disposa d’un sensor de presència per a
l’activació de la llum (que cal garantir que detecti a algú en la
posició asseguda en la tassa del vàter)
Proposta:
- Substituir l’actual porta per una de corredissa.
- Reubicar la barra abatible 5cm més propera al vàter
- Col·locar una segona barra abatible en el costat de
paret, a 35 cm de l’eix del vàter (per compensar la
llunyania de l’actual barra ancorada a paret).
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PISTES / SALES POLIVALENTS
Sales polivalents
Descripció: Es disposa de 3 sales polivalents (una d’elles
subdivisible en dos, segons plànols). Totes elles disposen
d’amplis espais de circulació, amb un paviment llis, continu,
sense ressalts.
Observacions: Cal tenir cura que tota aquella maquinària
adaptada o susceptible de ser utilitzada per PMR, cal que
s’ubiqui al costat del passadís, per tal que s’hi pugui accedir
fàcilment.
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Prioritat Mitja
Descripció: El CEM Can Felipa disposa de dues piscines: un
vas gran de 25m i un petit de 12m aprox. (veure 1ª i 2ª fotos
laterals, respectivament). El vas gran disposa d’una cadira
hidràulica submergible per accedir a l’aigua (però aquesta no
sempre està col·locada a punt per ser utilitzada, tal i com es
pot observar en la 3ª foto lateral). En canvi, el vas petit no
disposa de cadira hidràulica, únicament d’una barana de
suport.
El centre disposa d’una cadira de rodes de plàstic (veure 4ª
foto lateral), de manera que un usuari de cadira de rodes
deixi la seva pròpia cadira en el vestidor mentre que utilitza la
cadira de plàstic del centre en l’entorn de les piscines.
D’aquesta manera, es respecta al màxim la zona de “peus
nets” i ”peus bruts”. No obstant, val a dir que no tots els PMR
són usuaris de cadira de rodes, sinó que poden requerir
d’altres elements motoritzats indispensables fins a peu de
piscina (pel que els “peus nets” no serien respectats en
aquest cas)
En la zona prèvia a les piscines, en el passadís que arriba
dels vestidors femení i masculí, trobem una zona de dutxes,
una d’elles senyalitzada amb el SIA (veure foto lateral
inferior). No es detecta cap seient abatible, pel que s’entén
que aquesta peça està pensada per a ser utilitzada per la
cadira de rodes prèviament descrita, i que l’adaptació és la
disponibilitat d’una dutxa telèfon. No obstant, es recorda que
la diversitat d’usuaris fa que alguns d’ells puguin requerir (o
beneficiar-se d’) un seient.
Proposta:
- Col·locar una cadira hidràulica en el vas petit.
(Recordar que cal assegurar que tota cadira
hidràulica estigui col·locada de forma fixa, d’aquesta
manera es garanteix un millor manteniment del
material i una major satisfacció per part dels usuaris)
- Col·locar un seient abatible en la dutxa adaptada
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Prioritat Baixa
Descripció: La zona de piscina disposa d’unes graderies (de
dues filades de seients al llarg de tota la longitud) pensades
per a esdeveniments esporàdics de competicions o similars.
L’aforament, segons indica un cartell, és de 80 persones
assegudes i 20 persones dretes.
En aquestes ocasions el públic accedeix directament des
d’una porta lateral exterior, i a les grades s’hi accedeix a
través d’unes escales, tal i com es pot apreciar en les
fotografia lateral inferior.
Proposta: Es considera un cost desproporcionat fer
accessibles les grades, pel que s’entén que en cas d’haver-hi
usuaris en cadira de rodes o altres PMR entre el públic,
s’haurà d’habilitar una zona d’espectadors a peu pla de
piscina. Així mateix, s’haurà de permetre que aquests
espectadors accedeixen per la porta habitual del centre.

ESPAIS SINGULARS
Solàrium exterior

Prioritat Mitja
Descripció: Des de la zona de piscina es pot accedir a la
zona exterior habilitada com a solàrium. Tal i com es pot
veure en la foto lateral superior, la porta d’accés presenta un
petit ressalt que caldria eliminar idealment (caldria encastar
la guia de la porta corredissa al terra).
No obstant, es considera que la major dificultat la trobem un
cop fora, on hi ha una passera d’escassa amplada, que no
està enrassada amb el terra circumdant de gespa on es
situen les gandules. Destacar també la dutxa existent
inaccessible degut a l’esglaó d’entrada (veure foto lateral
inferior)
Proposta:
- Ampliar part de la passera (amb una tarima de fusta,
per exemple) per tal de donar lloc a un parell de
gandules, com a mínim. Aprofitant, per suprimir les
barreres arquitectòniques present en la dutxa
existent.
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PLÀNOLS ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Índex de plànols:
-

Plànol general: on s’ubiquen totes les actuacions menors, així com es localitzen els
plànols detalls de les diferents intervencions

-

Plànol detall D1: Rampa d’accés al CEM Can Felipa

-

Plànol detall D2: Remodelació dels serveis del vestidor masculí + peça familiar

-

Plànol detall D3: Serveis adaptats del vestidor femení

-

Plànol detall D4: WC públics PB
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0.90
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0.50

+4,51

0.57 0.57 0.57 0.57
1.14

1.12

Ø1.50
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2.19

1.50

5.00
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PLÀNOL NÚMERO:
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PRESSUPOST
Partida
Prioritat Alta
Un. Construcció de rampa d’accés en l’entrada principal
Un. Instal·lació d’ascensor per comunicar PB i P+1
Projecte de millora de cambres higièniques en el
Un.
vestidor masculí + nova peça independent WC familiar
2 Pintar amb pintura antilliscant tota la zona de vestidors i
M.
d’accés als vasos de piscines
1

Cost Un.

Un.

Cost Total

n.v.1
n.v.1

1
1

-

n.v.1

1

-

4,37 € 1.489,70

6.509,99 €

SUBTOTAL

6.509,99 €

n.v.: cost no valorat perquè depèn d’un projecte extern

Prioritat Mitja
Col·locació de maneta auxiliar en la cara interior de la
Un.
porta d’accés al servei adaptat
Un. Col·locació de pestell amb indicació d’ocupació
Col·locació de barra de suport abatible en vàter/dutxa
Un.
ancorada a terra o paret
Un. Substitució de seient dutxa per un d’accessible
Col·locació de barra de suport fixa en vàter/dutxa
Un.
ancorada a paret
Un. Reubicació de lavabo sense obstacles inferiors
Un. Canvi de sentit d’obertura de porta cap a l’exterior
Un. Col·locació de cadira hidràulica en el vas petit
M2. Ampliació de tarima de fusta en zona solàrium
Col·locació d’equip complert per a dutxa accessible
Un. (seient abatible + plat de dutxa + barres de suport+
dutxa telèfon)

Prioritat Baixa
Cinta adhesiva i antilliscant negra per a escales,
Ml. rampes i accessos amb una superfície rugosa per
millorar la subjecció.
Col·locació de passamà ergonòmic al llarg de tot el
Ml.
recorregut a través d’escales i rampa
Col·locació d’equip complert per a dutxa accessible
Un. (seient abatible +plat de dutxa + barres de suport+
dutxa telèfon)
Ml. Col·locació de tira de penjadors a baixa alçada
Substitució de ressalt de 2cm per peça inclinada forma
Ml.
de rampa
Un. Senyalització de taquilles accessibles mitjançant SIA
Un. Substitució de porta batent per porta corredissa
Desplaçament de barra de suport abatible en
Un.
vàter/dutxa ancorada a terra o paret

6,24 €

3

18,72 €

13,70 €

5

68,50 €

320,48 €

3

961,44 €

440,80 €

2

881,60 €

204,53 €

3

613,59 €

17,85 €
36,00 €
3.600,00 €
100,94 €

2
4
1
30

35,70 €
144,00 €
3.600,00 €
3.028,20 €

728,24 €

1

728,24€

SUBTOTAL

10.079,99 €

1,70 €

20

34,00 €

97,41 €

6,90

672,13 €

728,24 €

1

728,28 €

46,08 €

40

1.843,20 €

36,16 €

5

180,08 €

10,65 €
265,46 €

4
1

42,60 €
265,46 €

16,10 €

1

16,10 €

SUBTOTAL
TOTAL

3.781,85 €
20.371,83€

ID: 19

ESTAT ACTUAL:

Accessible amb ajuda

RESULTANT:

Accessible

TIPUS B

CEM Can Felipa

(Plànols en paper)

C/ Pallars 277, 08005 Barcelona

INFORMACIÓ GENERAL
Codi intern IBE:
Tècnic d’obres IBE:
Gestor privat:
Ús principal:
Nº Plantes:
Estat / observacions:
Altres dades de contacte:

1004FLP
Jorge Macri (jmacril@bcn.cat / 680 158 443)
Juan C. Gallardo (direccio@canfelipa.com / 605 574 390)
Pistes polivalents / Gimnàs / Piscina / Solàrium
PB + 1
Pendent de reubicació de la instal·lació en el 2020
www.canfelipa.com | canfelipa@canfelipa.com | 933 086 095

ESTAT ACTUAL
ACCÉS

Accessible amb ajuda

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Accessible

COMUNICACIÓ HORITZONTAL

Parcialment accessible

COMUNICACIÓ VERTICAL

Accessible amb ajuda

SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS

Parcialment accessible

PISTES / SALES POLIVALENTS

Accessible

VASOS PISCINES

Parcialment accessible

GRADERIES

Inaccessible

ESPAIS SINGULARS

Accessible amb ajuda

PRIORITAT BAIXA
NECESSITAT D’ESTUDI MÉS DETALLAT
Visites: 17/06/2016 i 10/11/2016
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ESTAT ACTUAL
ACCÉS
Plaça reservada per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)
Descripció: Es disposa de 3 places d’aparcament reservat a
PMR en el mateix vial del C/ Pallars, de forma propera a la
instal·lació. Aquestes estan degudament senyalitzades, tant
amb un senyal vertical com amb pintura groga en el vial.
Es situen adjacents a un pas de vianants accessible, pel que
es considera que l’accés a la vorera està resolt.

Porta d’accés principal

Prioritat Alta
Descripció: Es disposa d’una rampa de fort pendent davant
de la porta d’accés a la instal·lació. A més a més, no es
disposa d’un replà front la porta, indispensable per garantir
una correcta maniobrabilitat i obertura.
Proposta: Està prevista l’execució imminent d’una rampa
d’accés paral·lela a façana per tal de solucionar aquesta
deficiència. Mentrestant no s’executa, caldria assegurar que
les portes estiguin sempre obertes i/o que es faciliti d’un
timbre o intèrfon per sol·licitar ajuda.
No obstant, en l’apartat corresponent de plànols de la present
fitxa, es grafia una solució alternativa per la rampa de
manera que quedi resolta a l’interior de l’edifici, sense
necessitat d’ocupar espai de la via pública. Aquesta
proposta implica realitzar un estudi més detallat, pel que
no queda pressupostat en la present fitxa.

ATENCIÓ AL PÚBLIC
Taulell d’atenció
Descripció: El taulell d’atenció al públic es situa davant de la
porta d’accés i disposa de doble alçada: trobant un taulell alt
en la zona frontal a l’accés, i una taula baixa en el lateral dret
(el costat oposat a l’accés d’abonats/usuaris).
Observacions: Assegurar que també hi hagi personal
d’atenció al públic en la zona d’alçada baixa, especialment
considerant que l’activitat principal (entrada i sortida d’usuaris
a l’interior de les instal·lacions) es situa en el costat oposat.
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COMUNICACIÓ HORITZONTAL
Amplades de pas
Descripció: El punt de control d’accés dels usuaris a l’interior
de les instal·lacions es fa a través d’un sistema de torns
giratoris, que no seria apte per a usuaris en cadira de rodes.
No obstant, es disposa també d’una porta àmplia de 90cm,
d’obertura automàtica batent, motoritzada, que s’acciona des
de recepció, com a accés alternatiu accessible.
Pel que fa a la resta de recorreguts interiors de l’edifici
presenten amplades de pas generoses, si més no correctes;
sempre permetent radis de gir accessibles a banda i banda
de les portes. Així mateix, totes les portes tenen una amplada
mínima de 80cm.
Observacions: Únicament a destacar, tal i com es pot veure
en la fotografia lateral inferior, el mobiliari del vestíbul que
són taules i tamborets alts, per tant no accessibles a
persones d’estatura baixa o assegudes. Es recomana
incorporar més varietat de mobiliari amb taules baixes
Paviment interior

Prioritat Alta
Descripció: El paviment és ceràmic o de fusta (segons el
cas), però sempre llis i anivellat, sense detectar graons aïllats
en el recorregut, pel que es pot considerar accessible (veure
foto lateral superior).
No és així, però, un cop s’accedeix al recinte de la piscina, on
la presència d’aigua fa que el paviment ceràmic llis no sigui
adient. És per aquest motiu que en aquesta zona trobem
estores sobre el paviment per evitar relliscades (veure foto
lateral central). No obstant, aquestes són inadmissibles, ja
que generen petits ressalts en el recorregut i fàcilment es
poden quedar enganxades amb les rodes d’una cadira o un
altre element de suport a la mobilitat. A més a més, tot i estar
pensades per no relliscar, aquestes no queden del tot
adherides al paviment pel que fàcilment es pot caure.
En contrast, en el passadís lateral que arriba dels vestidors
infantils i de la peça adaptada del vestidor masculí, el
paviment presenta una major rugositat i està pintat amb
pintura per a piscines (veure foto lateral inferior), pel que
resulta antilliscant (especialment adient aquí on hi ha trànsit
de nens, amb les seves habituals corredisses).
Proposta:
- Pintar amb pintura antilliscant tota la zona propera a
la piscina propensa a ocasionar relliscades.
En l’apartat corresponent de plànols, es grafia la superfície a
ser pintada.
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COMUNICACIÓ VERTICAL
Escala que comunica amb planta primera
Prioritat Baixa
Descripció: La comunicació vertical entre les dues plantes
del CEM es realitza únicament a través d’unes escales
(veure foto lateral), pel que no es pot considerar una solució
apte per a tothom.
L’escala presenta un disseny acceptable, amb una amplada
d’1m aprox. i almenys un passamà de suport en un dels dos
costats al llarg de tot el recorregut. L’escala és metàl·lica de
color fosc, mentre que el paviment la planta baixa i la planta
primera és ceràmic de color clar i de parquet de color clar,
respectivament. Es considera, per tant, que l’escala presenta
un bon contrast cromàtic amb l’entorn. Val a dir que els
graons estan folrats per una superfície de goma de disseny
de botons antilliscant.
Proposta: El disseny de l’escala podria ser millorat, tal i com
estableixen les normatives, mitjançant:
- Senyalització de la vora dels graons
- Donar continuïtat al passamà al llarg de tot el
recorregut a través de l’escala.
Manca d’ascensor

Prioritat Alta
Descripció: Com a recorregut alternatiu, existeix la
possibilitat d’utilitzar l’ascensor de l’edifici adjacent que
alberga el Centre Cívic Can Felipa. A part de la problemàtica
que suposa dependre d’una altra entitat amb diferent gestor
(amb les conseqüents diferències horàries d’obertura al
públic), el major problema és que la connexió entre ambdós
edificis està resolta mitjançant passeres en rampa de disseny
no accessible, degut al fort pendent i a la falta de replans
(veure fotos laterals). Per tant, aquest recorregut alternatiu
tampoc es pot considerar viable a efectes d’accessibilitat.
Proposta:
- Instal·lar un ascensor per comunicar la planta baixa i
la planta primera.
En l’apartat corresponent de plànols es grafia la posició
idònia per l’ascensor a nivell de mobilitat i programa de
l’equipament, però a la realitat aquesta anirà supeditada a
l’estructura de l’edifici. Per tant, aquesta proposta implica
realitzar un estudi més detallat, pel que no queda
pressupostat en la present fitxa.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Vestidor de grups / infantil
Prioritat Baixa
Descripció: Es disposa de dos vestidors per grups / infantils
idèntics, en simetria. Cadascun d’ells disposa d’una peça
allargada (de 9,25 x 2 m aprox) on s’ubiquen els penjadors i
altres mobles auxiliars amb rodes per dipositar les
pertinences personals. Tenint en compte que els usuaris més
habituals són nens, cal notar que la majoria de penjadors (els
ubicats en el costat llarg, a banda i banda) es situen a una
alçada massa elevada; únicament trobant penjadors baixos
en una de les parets del costat curt (veure 1ª i 2ª fotos
laterals).
Així mateix, els eixugamans també es localitzen en una
posició molt alta amb casuístiques diferents: el que està
ubicat en la peça dels penjadors (veure 2ª foto lateral)
s’entén que s’utilitza com a assecador de cabell pel que la
seva posició més elevada pot ser més comprensible; no és
així amb l’ubicat al costat de la pica (veure 3ª foto lateral). Val
a dir que en la zona de la pica es disposa d’una banqueta per
a que els nens s’hi enfilin i arribin més fàcilment al lavabo i
els seus complements. Finalment, cada vestidor disposa d’un
vàter i una cabina amb 4 dutxes col·lectives de carxofa a
paret i mecanisme de rosca (veure 4ª i 5ª fotos laterals,
respectivament).
Per tant, els vestidors infantils no es poden considerar
accessibles a usuaris de cadira de rodes o altres problemes
de mobilitat. No obstant, s’entén que aquests nens amb
necessitats especials van acompanyats d’un adult que les
assisteix, pel que certs elements de suport poden resultar
prescindibles, mentre que altres requisits d’espai no.
Proposta: Degut a la manca d’espai en els vestidors
infantils, es considera que el més adient és disposar d’una
peça accessible independent; l’anomenada “cambra higiènica
familiar”. Aquesta ha de tenir un accés independent al
vestidor masculí i/o femení, de manera que es permeti l’ajuda
entre membres d’una família de diferent sexe.
No obstant aquesta proposta, els vestidors infantils poden ser
millorats a nivell d’accessibilitat, mitjançant:
- Col·locació de seient abatible, barres de suport i
dutxa de telèfon en la zona de dutxes col·lectives
- Col·locació d’una segona tira de penjadors a una
alçada més baixa
- Substitució d’estores en el paviment per pintura
antilliscant
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Espais comuns - Vestidors femení i masculí
Prioritat Baixa
Descripció: Tant el vestidor masculí com femení (veure 1ª i
2ª fotos laterals, respectivament) presenten uns espais
amplis, amb franges de taquilles contraposades que van
delimitant els espais, trobant una bancada central. Val a dir
que la majoria de taquilles responen al disseny que es pot
observar en la 1ª fotografia: una taquilla gran en la part
inferior i una taquilla petita al seu damunt, amb una bancada
longitudinal al seu davant. Cal notar que el fet de tenir una
bancada frontal, dificulta l’accés i manipulació de la taquilla
per part de certs usuaris. En contrast, també es detecten
altres taquilles de diverses grandàries i a diferents alçades en
el vestidor femení (tal i com es pot observar en la 2ª i la 3ª
fotos del lateral) on es garanteix, per tant, diversitat d’opcions
amb un accés frontal sense obstacles. Addicionalment,
trobem tres canviador de bebès a ser utilitzat a peu dret (a
87cm d’alçada), pel que es recomana disposar-ne d’un a una
alçada més baixa apte per a persones de talla baixa o
usuaris de cadira de rodes.
D’altra banda, les piques dels vestidors (4 en el vestidor
femení i 3 en el masculí), són sense obstacles en la seva part
inferior, tal i com es mostra en la 4ª fotografia del lateral. Pel
que fa als WC, n’hi ha 2 en cada vestidor, amb la diferència
que les cabines del vestidor femení són notòriament més
àmplies, tot i que de portes estretes de 60cm i amb obertura
cap a l’interior, pel que serien fàcilment convertibles a
“practicables” en cas necessari (girant el sentit de l’obertura i
ampliant lleugerament l’amplada de pas).
Pel que fa a les dutxes, en cadascun dels vestidors hi ha 14
cabines individuals, amb carxofa de dutxa a la paret i
mecanisme d’obertura de rosca (disseny no recomanable, pel
que s’aconsella substituir en un futur). Les cabines estan
tancades amb porta i disposen d’un penjador a l’exterior.
Únicament a destacar el petit ressalt existent entre la zona de
taquilles i la zona de dutxes en el cas del vestidor masculí
(veure foto lateral inferior), que cal solucionar.
Proposta:
- Reservar les taquilles més adients a ser utilitzades
per PMR (aquelles situades adjacents als passos de
circulació i sense bancada frontal), mitjançant un SIA.
- Eliminar l’actual ressalt existent entre les dutxes i
taquilles del vestidor masculí (veure peça blanca de la
foto lateral inferior), que pot ser fàcilment substituït
per un pla inclinat en forma de suau rampa enrassada
amb el paviment circumdant.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Cambra higiènica adaptada - Vestidor masculí
Prioritat Alta
Descripció: El vestidor masculí no disposa de cambra
higiènica adaptada pròpia; la que li correspon no està
comunicada des de l’interior, sinó que està situada en el
passadís lateral exterior (el que comunica amb els vestidors
infantils). Aquesta cambra higiènica és de dimensions molt
reduïdes. No es disposa de l’espai suficient per maniobrar i
no es respecten els espais lliures de transferència necessaris
al costat dels seients del vàter i/o dutxa. A més a més, la
porta d’accés obre cap a l’interior (incorrecte).
Tal i com es pot veure en la foto lateral superior, el vàter i la
dutxa estan situats de forma paral·lela pel que només es
permet una aproximació frontal. Potser per aquest motiu, el
seient de la dutxa és una bancada mòbil; no obstant, aquesta
solució no és gens recomanable ja que el fet que el seient no
estigui fixat a terra o paret, fa que sigui altament probable
que els usuaris (freqüentment amb problemes d’equilibri)
puguin caure. A més a més, destacar que la ubicació del
seient i posició de les barres implica que l’usuari no es pugui
recolzar a paret, sinó que li quedi la barra a l’esquena.
Pel que fa al vàter, tal i com succeeix en la resta de WC
adaptats del centre, la barra fixa a paret queda un pèl massa
allunyada del vàter, així com el paper higiènic (veure fotos
laterals superior i central). Pel que fa al disseny de la pica i
mirall (veure foto lateral inferior), és correcte (es permet
l’espai lliure inferior sota la pica i el mirall es situa a una
alçada correcte).
Proposta: Donat que l’espai destinat a la cambra higiènica
adaptada, així com el de les altres cabines de vàter del
vestidor masculí és notòriament reduït, es proposa
enderrocar tots aquests espais per redistribuir-los més
eficientment. Aquesta proposta passa per anular l’accés
secundari existent (el que connecta amb el passadís lateral
que porten als vestidors infantils), ja que no es considera
problemàtic tenir un únic accés a piscina.
Es considera adient fer dues peces completes accessibles,
una amb accés directe des del vestidor masculí i una altra
amb accés independent des de l’exterior, per tal que funcioni
com a WC familiar. Es recorda, d’altra banda, que segons la
normativa cal 1 peça accessible per cada 10 unitats o fracció,
sent que hi ha 14 dutxes en cada vestidor, aquesta nova
cambra higiènica adaptada independent ajuda a corregir els
números.
Es grafia en el següent apartat de plànols una proposta
orientativa, però es recorda que caldrà realitzar un estudi
més detallat, pel que aquesta correcció no queda
pressupostada en la present fitxa.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Cambra higiènica adaptada - Vestidor femení
Prioritat Mitja
Descripció: Com a alternativa accessible en el vestidor
femení, es disposa d’una cabina individual amb vàter, pica i
dutxa de dimensions generoses. El problema rau en que el
vàter queda massa allunyat de la barra de suport a la paret,
mentre que al costat de la barra abatible trobem unes
taquilles que interfereixen el costat de la transferència (veure
foto lateral superior).
Pel que fa a la pica (veure foto lateral central), és sense peu
pel que es disposa de l’espai lliure inferior necessari (en el
dia de la visita, ocupat per unes papereres que cal ubicar en
un altre lloc). Així mateix, es disposa d’un mirall damunt la
pica ubicat a una alçada correcte.
Pel que fa a la dutxa (veure foto lateral inferior), manca
barra de suport fixa a la paret. Així mateix, el seient de
dutxa és massa petit (32 x 27,5cm) i està un pèl massa alt
50cm). La dutxa és de telèfon (correcte) mentre que
mecanisme d’obertura és de rosca (incorrecte).

la
la
(a
el

Pel que fa a la porta de la cabina accessible (veure foto
lateral de la pàgina següent), és d’obertura cap enfora
(correcte), únicament a destacar la manca d’una maneta
auxiliar per assistir el seu tancament. D’altra banda, la porta
disposa d’un pestell tradicional que es podria considerar
correcte tot i que es recomanen els pestells que indiquin si el
servei està ocupat o no.
Proposta: Únicament cal dotar de majors prestacions
d’accessibilitat a la cambra higiènica adaptada, per tal
d’obtenir un major confort en les seves diferents àrees d’ús:
- Accés: Incorporar maneta auxiliar per assistir el
tancament de la porta, així com pestell amb indicació
d’ocupació
- Vàter: Incorporar/substituir barra de suport en el
costat de la paret per tal de que quedi més propera
- Dutxa: Substituir la cadira de dutxa per una de majors
dimensions; incorporar una barra de suport fixa a la
paret; i disposar d’una safata per deixar els sabons.
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SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Serveis públics (PB)
Prioritat Mitja
Descripció: En la planta baixa, en la zona de vestíbul abans
de passar la zona d’accés controlat d’usuaris, es disposa
d’un serveis públics que consten de 2 vàters i 1 pica.
Tal i com es pot veure en la foto lateral superior, la pica no
permet l’aproximament frontal d’una persona asseguda, ja
que té el seu espai inferior ocupat. Així mateix, tot i que una
de les cabines del vàter és més gran que l’altra (veure fotos
laterals central i inferior, respectivament), cap dels WC és
accessible.
Proposta: En aquests serveis públics s’aplica el criteri
d’ajustos raonables per tal de convertir-lo en practicable.
Notar que fer-lo accessible, suposaria un extra-cost
notòriament elevat, especialment considerant que ja hi ha
altres peces completament accessibles en planta (tot i que en
la zona d’abonats). Les actuacions a fer són:
- Traslladar el lavabo a la paret contrària a les cabines
del vàter (aprofitant per deixar-lo lliure d’obstacles en
la seva part inferior i, idealment, col·locant una
segona pica). Pel que fa al moble que hi ha
actualment sota la pica es pot mantenir.
- Canviar el sentit d’obertura de la porta de la cabina
gran del vàter, per tal que obri cap enfora de manera
que l’espai interior no quedi escombrat per la seva
obertura. Caldrà incorporar una maneta auxiliar a la
porta, així com instal·lar barres de suport per facilitar
la transferència al vàter. (Notar que es permet un radi
de gir de 1,20m i la pica queda fora de la peça)
SERVEIS HIGIÈNICS / VESTIDORS
Serveis públics (P+1)
Prioritat Baixa
Descripció: En la planta primera es disposa d’uns serveis
per als esportistes format per tres cabines individuals amb
vàter (una d’elles accessible, amb pica inclosa), i una pica en
la zona comú.
En la peça adaptada, el vàter es situa massa allunyat de les
barres de suport, en especial de la barra fixa a paret. D’altra
banda, la porta obre cap enfora però amb l’inconvenient de
que xoca amb la pica de la zona comú, podent col·lisionar
amb un usuari que s’estigui rentant les mans. A destacar
també que es disposa d’un sensor de presència per a
l’activació de la llum (que cal garantir que detecti a algú en la
posició asseguda en la tassa del vàter)
Proposta:
- Substituir l’actual porta per una de corredissa.
- Reubicar la barra abatible 5cm més propera al vàter
- Col·locar una segona barra abatible en el costat de
paret, a 35 cm de l’eix del vàter (per compensar la
llunyania de l’actual barra ancorada a paret).
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PISTES / SALES POLIVALENTS
Sales polivalents
Descripció: Es disposa de 3 sales polivalents (una d’elles
subdivisible en dos, segons plànols). Totes elles disposen
d’amplis espais de circulació, amb un paviment llis, continu,
sense ressalts.
Observacions: Cal tenir cura que tota aquella maquinària
adaptada o susceptible de ser utilitzada per PMR, cal que
s’ubiqui al costat del passadís, per tal que s’hi pugui accedir
fàcilment.

10

Pla d’accessibilitat d’instal·lacions esportives de Barcelona

VASOS PISCINES
Accés

CEM Can Felipa – ID: 19

Prioritat Mitja
Descripció: El CEM Can Felipa disposa de dues piscines: un
vas gran de 25m i un petit de 12m aprox. (veure 1ª i 2ª fotos
laterals, respectivament). El vas gran disposa d’una cadira
hidràulica submergible per accedir a l’aigua (però aquesta no
sempre està col·locada a punt per ser utilitzada, tal i com es
pot observar en la 3ª foto lateral). En canvi, el vas petit no
disposa de cadira hidràulica, únicament d’una barana de
suport.
El centre disposa d’una cadira de rodes de plàstic (veure 4ª
foto lateral), de manera que un usuari de cadira de rodes
deixi la seva pròpia cadira en el vestidor mentre que utilitza la
cadira de plàstic del centre en l’entorn de les piscines.
D’aquesta manera, es respecta al màxim la zona de “peus
nets” i ”peus bruts”. No obstant, val a dir que no tots els PMR
són usuaris de cadira de rodes, sinó que poden requerir
d’altres elements motoritzats indispensables fins a peu de
piscina (pel que els “peus nets” no serien respectats en
aquest cas)
En la zona prèvia a les piscines, en el passadís que arriba
dels vestidors femení i masculí, trobem una zona de dutxes,
una d’elles senyalitzada amb el SIA (veure foto lateral
inferior). No es detecta cap seient abatible, pel que s’entén
que aquesta peça està pensada per a ser utilitzada per la
cadira de rodes prèviament descrita, i que l’adaptació és la
disponibilitat d’una dutxa telèfon. No obstant, es recorda que
la diversitat d’usuaris fa que alguns d’ells puguin requerir (o
beneficiar-se d’) un seient.
Proposta:
- Col·locar una cadira hidràulica en el vas petit.
(Recordar que cal assegurar que tota cadira
hidràulica estigui col·locada de forma fixa, d’aquesta
manera es garanteix un millor manteniment del
material i una major satisfacció per part dels usuaris)
- Col·locar un seient abatible en la dutxa adaptada
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Prioritat Baixa
Descripció: La zona de piscina disposa d’unes graderies (de
dues filades de seients al llarg de tota la longitud) pensades
per a esdeveniments esporàdics de competicions o similars.
L’aforament, segons indica un cartell, és de 80 persones
assegudes i 20 persones dretes.
En aquestes ocasions el públic accedeix directament des
d’una porta lateral exterior, i a les grades s’hi accedeix a
través d’unes escales, tal i com es pot apreciar en les
fotografia lateral inferior.
Proposta: Es considera un cost desproporcionat fer
accessibles les grades, pel que s’entén que en cas d’haver-hi
usuaris en cadira de rodes o altres PMR entre el públic,
s’haurà d’habilitar una zona d’espectadors a peu pla de
piscina. Així mateix, s’haurà de permetre que aquests
espectadors accedeixen per la porta habitual del centre.

ESPAIS SINGULARS
Solàrium exterior

Prioritat Mitja
Descripció: Des de la zona de piscina es pot accedir a la
zona exterior habilitada com a solàrium. Tal i com es pot
veure en la foto lateral superior, la porta d’accés presenta un
petit ressalt que caldria eliminar idealment (caldria encastar
la guia de la porta corredissa al terra).
No obstant, es considera que la major dificultat la trobem un
cop fora, on hi ha una passera d’escassa amplada, que no
està enrassada amb el terra circumdant de gespa on es
situen les gandules. Destacar també la dutxa existent
inaccessible degut a l’esglaó d’entrada (veure foto lateral
inferior)
Proposta:
- Ampliar part de la passera (amb una tarima de fusta,
per exemple) per tal de donar lloc a un parell de
gandules, com a mínim. Aprofitant, per suprimir les
barreres arquitectòniques present en la dutxa
existent.
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PLÀNOLS ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Índex de plànols:
-

Plànol general: on s’ubiquen totes les actuacions menors, així com es localitzen els
plànols detalls de les diferents intervencions

-

Plànol detall D1: Rampa d’accés al CEM Can Felipa

-

Plànol detall D2: Remodelació dels serveis del vestidor masculí + peça familiar

-

Plànol detall D3: Serveis adaptats del vestidor femení

-

Plànol detall D4: WC públics PB
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PRESSUPOST
Partida
Prioritat Alta
Un. Construcció de rampa d’accés en l’entrada principal
Un. Instal·lació d’ascensor per comunicar PB i P+1
Projecte de millora de cambres higièniques en el
Un.
vestidor masculí + nova peça independent WC familiar
2 Pintar amb pintura antilliscant tota la zona de vestidors i
M.
d’accés als vasos de piscines
1

Cost Un.

Un.

Cost Total

n.v.1
n.v.1

1
1

-

n.v.1

1

-

4,37 € 1.489,70

6.509,99 €

SUBTOTAL

6.509,99 €

n.v.: cost no valorat perquè depèn d’un projecte extern

Prioritat Mitja
Col·locació de maneta auxiliar en la cara interior de la
Un.
porta d’accés al servei adaptat
Un. Col·locació de pestell amb indicació d’ocupació
Col·locació de barra de suport abatible en vàter/dutxa
Un.
ancorada a terra o paret
Un. Substitució de seient dutxa per un d’accessible
Col·locació de barra de suport fixa en vàter/dutxa
Un.
ancorada a paret
Un. Reubicació de lavabo sense obstacles inferiors
Un. Canvi de sentit d’obertura de porta cap a l’exterior
Un. Col·locació de cadira hidràulica en el vas petit
M2. Ampliació de tarima de fusta en zona solàrium
Col·locació d’equip complert per a dutxa accessible
Un. (seient abatible + plat de dutxa + barres de suport+
dutxa telèfon)

Prioritat Baixa
Cinta adhesiva i antilliscant negra per a escales,
Ml. rampes i accessos amb una superfície rugosa per
millorar la subjecció.
Col·locació de passamà ergonòmic al llarg de tot el
Ml.
recorregut a través d’escales i rampa
Col·locació d’equip complert per a dutxa accessible
Un. (seient abatible +plat de dutxa + barres de suport+
dutxa telèfon)
Ml. Col·locació de tira de penjadors a baixa alçada
Substitució de ressalt de 2cm per peça inclinada forma
Ml.
de rampa
Un. Senyalització de taquilles accessibles mitjançant SIA
Un. Substitució de porta batent per porta corredissa
Desplaçament de barra de suport abatible en
Un.
vàter/dutxa ancorada a terra o paret

6,24 €

3

18,72 €

13,70 €

5

68,50 €

320,48 €

3

961,44 €

440,80 €

2

881,60 €

204,53 €

3

613,59 €

17,85 €
36,00 €
3.600,00 €
100,94 €

2
4
1
30

35,70 €
144,00 €
3.600,00 €
3.028,20 €

728,24 €

1

728,24€

SUBTOTAL

10.079,99 €

1,70 €

20

34,00 €

97,41 €

6,90

672,13 €

728,24 €

1

728,28 €

46,08 €

40

1.843,20 €

36,16 €

5

180,08 €

10,65 €
265,46 €

4
1

42,60 €
265,46 €

16,10 €

1

16,10 €

SUBTOTAL
TOTAL

3.781,85 €
20.371,83€

0.90
0.50

+4,51

0.50

+4,51

0.57 0.57 0.57 0.57
1.14

1.12

2.19

6%
5.00

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

1.50

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

ARQUITECTE:

DATA:

ESCALA:

Rampa Can Felipa

PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST CAN FELIPA

CAPÍTOL

01

ACTUACIONS PREVIES

NUM. CODI
1

E2213422

TOTAL

UA
m2

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Tall de paviment de pedra natural amb disc i repicat de l'entrada
del centre on anirà la rampa. El picat es realitzarà amb medis
manuals i mecànics. (P - 2)

01

PRESSUPOST CAN FELIPA

CAPÍTOL

02

ESTRUCTURA

1

145CAA62

TOTAL

UA
m2

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Formació de rampa d'accés amb un pendent de 6% i llargada de
5 m + replà de 2,28 m, mitjançant recrescut de runa compactada
+ llosa de formigó armat de gruix de 10 cm, amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, amb tauler de
fusta de pi, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15 kg/m2. Es preveu angular
lineal ancorat al formigó i el seu acabat reglejat per a la
col·locació posterior del paviment. (P - 1)

01

PRESSUPOST CAN FELIPA

CAPÍTOL

03

PAVIMENTS

1

E9B212HK

TOTAL

UA
m2

CAPÍTOL
01

CAPÍTOL

04

1

E83A51LE

TOTAL

UA
m2

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Paviment de peces de pedra natural serrada i sense polir, de
preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locades a
truc de maceta amb ciment cola. (P - 4)

3,16

10,920

34,51

34,51

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

92,88

10,920

1.014,25

1.014,25

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

72,66

10,920

793,45

793,45

PRESSUPOST CAN FELIPA
REVESTIMENTS

DESCRIPCIÓ
Aplacat de parament vertical exterior del pla inclinat + replà de la
rampa, amb pedra natural serrada i sense polir, preu alt, de 40
mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre
vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i ciment
cola. (P - 3)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

100,72

5,740

578,13

578,13

01.04

OBRA

01

PRESSUPOST CAN FELIPA

CAPÍTOL

05

BARANA

NUM. CODI

IMPORT

01.03

OBRA

NUM. CODI

AMIDAMENT

01.02

OBRA

NUM. CODI

PREU

01.01

OBRA

NUM. CODI

Pàg.: 1

Data: 14/12/16

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EB121JAM

m

Barana exterior d'acer inoxidable, amb passamà circular de 4-5
cm de diàmetre, muntants cada 160 cm, de 90 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
(P - 8)

115,09

9,300

1.070,34

2

EC151B01

m2

Barrera de protecció feta a base de vidre laminar de seguretat ,
de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini (P - 11)

55,26

6,860

379,08

EUR

Rampa Can Felipa

PRESSUPOST

Pàg.: 2

Data: 14/12/16

3

EB92U200

m2

Vinil autoadhesiu amb el logo del centre, col·locat sobre els
vidres que conformen la barana. (P - 10)

276,97

1,400

387,76

4

EB14A001

m

Passamà interior circular d'acer inoxidable de 4-5 cm de
diàmetre, collat a façana a 90 cm d'alçada. Inclosos els cargols,
col·locat cargolat (P - 9)

29,70

5,750

170,78

5

E9U85040

m

Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 150 mm
d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 5)

69,31

5,750

398,53

6

E9U8A640

u

Tapa final d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 150 mm
d'alçària, per a sòcol, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P 6)

50,04

5,750

287,73

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST CAN FELIPA

CAPÍTOL

06

FUSTERIES

NUM. CODI
1

EAM2U020

TOTAL

UA
u

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Porta corredera d'apertura automàtica de Manusa, de dues fulles
de 58x220 cm, i 2 vidres laterals fixes de 58x220 cm, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions (P - 7)

01

PRESSUPOST CAN FELIPA

CAPÍTOL

07

GESTIÓ DE RESIDUS

1

I2R641E0

TOTAL

UA
m3

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 17)

AMIDAMENT

IMPORT

4.144,22

1,000

4.144,22

4.144,22

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

36,85

1,640

60,43

60,43

01.07

OBRA

01

PRESSUPOST CAN FELIPA

CAPÍTOL

08

SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI

PREU

01.06

OBRA

NUM. CODI

2.694,22

01.05

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 12)

6,04

3,000

18,12

2

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 13)

6,17

3,000

18,51

3

H1451110

u

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 14)

1,52

3,000

4,56

4

H1462242

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 15)

23,03

3,000

69,09

5

HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 16)

5,50

15,000

82,50

TOTAL

CAPÍTOL

01.08

192,78

EUR

Rampa Can Felipa

PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST CAN FELIPA

CAPÍTOL

09

CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL

01

MATERIALS BÀSICS

NUM. CODI

Pàg.: 3

Data: 14/12/16

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

J060120G

u

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P 18)

18,62

1,000

18,62

2

J0711102

u

Presa d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN
1015-2 (P - 19)

10,22

1,000

10,22

TOTAL

SUBCAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST CAN FELIPA

CAPÍTOL

09

CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL

02

02 ASSAIG PAVIMENTS

NUM. CODI
1

J9V11101

TOTAL

UA
u

SUBCAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment,
segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10 (P - 20)

01

PRESSUPOST CAN FELIPA

CAPÍTOL

09

CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL

03

ASSAIG D'EMVIDRIAMENTS

1

JC142209

TOTAL

SUBCAPÍTOL

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

26,94

1,000

26,94

26,94

01.09.02

OBRA

NUM. CODI

28,84

01.09.01

UA
u

DESCRIPCIÓ
Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de vidre
de seguretat, segons la norma UNE-EN ISO 12543-4, per a un
nombre de determinacions igual o superior a 3 (P - 21)
01.09.03

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

185,36

1,000

185,36

185,36

EUR

Rampa Can Felipa

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/12/16

01.09.01
01.09.02
01.09.03
01.09

1

Import

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Capítol

Pàg.:

Materials bàsics
02 Assaig Paviments
Assaig d'Emvidriaments
Control de Qualitat

28,84
26,94
185,36
241,14
241,14

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01

Actuacions Previes
Estructura
Paviments
Revestiments
Barana
Fusteries
Gestió de Residus
Seguretat i Salut
Control de Qualitat
Pressupost CAN FELIPA

34,51
1.014,25
793,45
578,13
2.694,22
4.144,22
60,43
192,78
241,14
9.753,13
9.753,13

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost CAN FELIPA

9.753,13
9.753,13

EUR

ANEXO II: Proyecto ejecutivo de la vivienda de Vilassar de Mar
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REFORMA INTERIOR D’HABITATGE
I. MEMÒRIA
MG DADES GENERALS
MG 1 Identificació i objecte del projecte
Projecte:

Projecte bàsic i executiu per a la reforma interior d’un habitatge entre mitgeres a
Vilassar de Mar.

Objecte de
l’encàrrec:

L’objecte del projecte és donar les directrius per efectuar les obres de reforma i de
supressió de barreres arquitectòniques necessàries per a la rehabilitació d’una casa
de cós entre mitgeres amb un jardí posterior, situada al nucli antic de Vilassar de
Mar. Es tracta d’una casa de 1853, viu exemple de l’arquitectura popular i
tradicional de Vilassar de Mar. Aquesta, conjuntament amb les dues cases veïnes a
costat i costat (construïdes pels mateixos mestres d’obres Marià Vives, pare i fill),
són béns catalogats segons el Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del
Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental (PEUPiC) de Vilassar de Mar.
La casa es va anar ampliant successivament, primerament amb una edificació
auxiliar que conté la cuina, a la que s’hi va annexar posteriorment un afegit per
ubicar-hi la cambra de bany. Aquestes edificacions ocupen pràcticament tota la
superfície del pati posterior. Actualment, la casa manté pràcticament intacte el seu
estat original i ha estat deshabitada durant els darrers anys. Tot i que l’edifici
presenta un estat de manteniment més o menys acceptable en general, són
necessàries unes obres integrals de sanejament per tal d’habilitar-la i complir els
requisits mínims d’habitabilitat i accessibilitat, definits en el D. 141/2012.
El projecte mira de mantenir la tipologia inicial al màxim, ressaltant alguns elements
originals com són les façanes, els terres hidràulics, l’estructura de volta de les
escales i del sostre de la planta baixa. Les obres de reforma interior s’adeqüen al
programa definit pel client: s’enderroca el volum disconforme existent en el pati
que és substituït per una nova edificació auxiliar més endreçada, on s’hi habilita
novament la cuina, mentre que les cambres de bany queden resoltes a l’interior de
l’habitatge. Donada la notòria alçada de la teulada (fins a 5.20m d’alçada lliure en el
punt més alt, sota biga), es proposa aixecar un nou forjat a mode d’altell, per tal de
poder així aprofitar l’espai sota-coberta com a estudi il·luminat amb llum zenital.
La comunicació vertical entre totes les plantes quedarà solucionada de forma
accessible mitjançant un ascensor, que anirà instal·lat aprofitant l’ull d’escala
existent per tal de no haver de foradar forjat. Únicament caldrà retallar
lleugerament l’amplada de les escales (sempre deixant un pas mínim de 90cm) per
ampliar l’ull d’escala i deixar lloc a la caixa de l’ascensor.

Emplaçament:

Carrer de Montserrat 21
08340, Vilassar de Mar (Barcelonès)

Referència
cadastral:
MEMÒRIA
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MG 2 Agents del projecte
Promotor:

Nom: Joel Cortés Gimeno
NIF/CIF: 46626346-X
Adreça: Carrer Astúries 73, Bx-1ª,
08012 Barcelona
Telèfon: 651929802
E-mail: leojsetroc@gmail.com

Arquitecte:

Nom: Marta Bordas Eddy
Nº col·legiat: 53192-8
NIF/CIF: 53326960-B
Adreça: Carrer Astúries 73, Bx-1ª,
08012 Barcelona
Telèfon: 630710235
E-mail: marta@boedarquitectura.com

Barcelona, Octubre 2016

EL PROMOTOR

MEMÒRIA

L’ARQUITECTE
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1 Informació prèvia i condicionants
El present projecte s’ubica al municipi de Vilassar de Mar, a la comarca del Maresme. Es tracta d’una
edificació existent situada al Carrer de Montserrat 21, carrer que transcorre paral·lel a la línia del mar amb
pendent pràcticament nul, a llevant de la riera de Cabrils. La casa s’ubica al costat de muntanya, de manera
que la façana principal queda orientada a migdia (S-E) i l’eixida posterior a tarda (N-O).
El projecte de reforma preveu habilitar l’habitatge per tal de complir els requisits mínims d’habitabilitat
definits en el D. 141/2012. Es consideren també els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 38/1999
d’Ordenació d’Edificació (LOE) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE – RD
314/2006). Igualment es donarà compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i
municipal que li són d’aplicació; especialment tenint una especial cura i interès en la supressió de barreres
arquitectòniques, ja que la propietària presenta problemes de mobilitat i és usuària de cadira de rodes.
Deixar constància que la casa objecte del present projecte, conjuntament amb les edificacions veïnes a
costat i costat, totes elles de més de 160 anys d’antiguitat, es troba catalogada segons el PEUPiC de Vilassar
de Mar a la fitxa 08.04.EA. Tres cases al Carrer de Montserrat 19, 21 i 23. Es tracta de tres cases construïdes
pels mateixos mestres d’obres i promotors, que es signifiquen per la seva homogeneïtat.
Segons s’especifica a la fitxa, les dades urbanístiques, catalogació proposada i regulació de les intervencions
són, respectivament:
Dades Urbanístiques:
Pla vigent: PGOU (1999) i Text Refós de la Normativa Urbanística (2006)
Classificació: SUC (urbà consolidat)
Qualificació: CASC ANTIC
Exp. RPUC: 1986/003304/B i 2005/020824/B
Catalogació Proposada:
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic
Classificació: Elements arquitectònics
Categoria: BPU (béns amb protecció urbanística, per l’interès de l’arquitectura tradicional del lloc)
Nivell protecció: Nivell 2. Conservació
Regulació de les intervencions:
Tipus d’intervenció: Conservació
Regulació: Es permet la modificació; S’admeten les intervencions que determinen el PGOU (amb les seves
subsegüents modificacions) i la legislació urbanística vigent, amb les restriccions fixades per la
Normativa del present PEUPiC
Gestió: La segona planta no serà considerada volum disconforme
Usos permesos: Els que determina el PGOU
Usos prohibits: Els no previstos pel PGOU
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MD 2 Descripció general de l’edifici i del projecte
L’edifici forma part d’un conjunt de tres cases de cós consecutives d’arquitectura tradicional, sent l’edifici
objecte del present projecte, la casa del mig, la situada al número 21. Totes elles consten de planta baixa i
un pis, i únicament els habitatges corresponents als números 19 i 23 presenten remuntes sobre el cos
central, que donen accés al terrat. En canvi, l’habitatge que ens ocupa, el corresponent al número 21,
presenta coberta àrab a dos aiguavessos.
La façana del conjunt de tres cases es caracteritza per la seva homogeneïtat i per l’ús diferenciat de dos
tractaments diversos: un sòcol de pedra granítica ben escairada que engloba totes les obertures de la
planta baixa, i un revestiment continu de color blanc a tota la resta (planta superior i acroteri). L’alçada de
la façana és de poc més de 8m, mesurat fins a la cornisa, encara trobant-hi per damunt l’acroteri de pilastra
central amb balustres de terracota a costat i costat, per a cadascun dels habitatges.
Les tres cases tenen eixida posterior, amb fondària diversa: mentre que els números 19 i 23 presenten la
mateixa longitud (arribant fins a l’androna posterior, el passatge Montserrat, des d’on hi tenen accés), la
fondària de l’eixida del número 21 que ens ocupa, només arriba fins a la meitat de l’illa (l’altra meitat
pertany a un altre habitatge al que s’accedeix des de l’esmentat Ptge. Montserrat). A més a més, l’eixida es
troba en gran part edificada per construccions auxiliars successives: un primer annex on s’ubica la cuina, i
un segon afegit on s’ubica la cambra de bany.
El projecte mirar de conservar l’estat original al màxim, respectant volumetria i façanes principals.
Actualment la casa presenta diversos envans, generant habitacions interiors sense ventilació, pel que la
proposta del present projecte passa per enderrocar aquestes particions interiors per tal d’ alliberar l’espai al
màxim i aconseguir espais més diàfans i lluminosos. Així mateix, es proposa aixecar una nova planta, a
mode d’altell sota-coberta, aprofitant la notable alçada lliure de sostres i sense haver de substituir
l’estructura de teulada original. Pel que fa als volums disconformes existents a l’eixida posterior, que
ocupen pràcticament la totalitat de l’espai disponible, es proposa enderrocar-los per reconstruir-los de
forma més endreçada i poder alliberar així l’espai exterior. Complint els requisits especificats en l’article 86
del PGOU de Vilassar, apartat 8. Espais lliures a d’interior de l’illa, aquesta nova construcció està adossada al
2
cos principal, funcionant com a cuina i amb una superfície mínima de 12m .
Pel que fa a la comunicació vertical entre totes les plantes, quedarà resolta de forma accessible mitjançant
un ascensor, i també mitjançant unes escales. Entre la PB i la P+1, es mantenen les escales existents, que es
respecten al màxim únicament havent de reduir lleugerament la seva amplada de 1,10m a 0,90m, per tal de
poder ampliar l’ull d’escala i deixar lloc a la caixa de l’ascensor (aquesta actuació respecta els mínims de pas
establerts per la normativa, i s’entén dins del concepte “ajustos raonables” fer facilitar l’accessibilitat). En
canvi, entre la P+1 i el nou altell, es construirà una nova tramada d’escales. L’estructura de l’ascensor i les
noves escales serà metàl·lica i anirà vista, establint un contrast modern i equilibrat amb el conjunt històric
de l’habitatge de terres hidràulics i sostres de volta catalana.
En resum, el programa funcional de l’habitatge s’organitza de la següent manera:
- La planta baixa està destinada a la zona de dia, trobant una àmplia sala d’estar-estudi a l’entrar, a
continuació un bany de cortesia, tot seguit el nucli de comunicació vertical, i una àmplia cuinamenjador a la part posterior.
- La planta pis està destinada a zona de nit, amb una suite amb bany i vestidor propi a la part davantera, i
una altra àmplia habitació a la part posterior, amb sortida a terrassa. Aquesta habitació també disposa
d’accés a una altra cambra de bany, peça la que també es pot accedir des del passadís exterior. A la
part central de la planta trobem el nucli de comunicació vertical, així com el passadís on s’ubica la zona
principal d’emmagatzematge de la casa i zona de rentada de roba.
- La planta sota-coberta funciona com un altell per a usos auxiliars esporàdics (estar, estudi, etc.),
proporcionant una flexibilitat d’ús a l’habitatge.
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S’adjunta, a continuació, el quadre de superfícies útils i construïdes de l’estat actual i de la reforma, un cop
feta la intervenció:

Habitatge: PB + pis [Tipus: EM + C + 4H + CH]
SUPERFÍCIE
ÚTIL

Espais interiors

Planta Baixa

H1

Habitació 1

10,65 m

2

H2

Habitació 2

10,80 m

2

AP1

Passadís 1

18,25 m

Estar - Menjador

19,50 m

Cuina

13,40 m

2

CH

Cambra higiènica

5,70 m

AP2

Passadís 2

8,10 m

AP3

Altres peces

5,20 m

E-M

Comunicació
Vertical

SUPERFÍCIE
ÚTIL TOTAL

SUPERFÍCIE
CONSTRUÏDA

2

2

C

Planta Pis

ESTAT ACTUAL

78,30 m

2

110,85 m

2

86,30 m

2

-

2

2
2

2

H3

Habitació 3

30,80 m

2

H4

Habitació 4

20,30 m

2

Es

Escales

11,20 m

2

64,40 m

2

11,20 m

153,90 m

2

197,15 m

2

Espais exteriors
2

EI

Espai intermedi

3,60 m

Pa

Pati

26,30 m

2

16,55 m

2

Te

Terrassa

Habitatge: PB + pis + altell [Tipus: E + MC + 2H + 3CH]

Estar

25,90 m

2

C-M

Cuina - Menjador

32,50 m

2

CH1

Cambra higiènica 1

5,50 m

AP1

Passadís 1

10,30 m

H1

Habitació 1

24,00 m

2

H2

Habitació 2

13,40 m

2

CH2

Cambra higiènica 2

8,10 m

2

CH3

Cambra higiènica 3

6,10 m

2

AP2

Passadís 2

13,70 m

Altell

AP3

Altell

29,20 m

Comunicació
Vertical

Es

Escales

10,80 m

As

Ascensor

1,90 m

E

Planta Pis

SUPERFÍCIE
ÚTIL TOTAL
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SUPERFÍCIE
CONSTRUÏDA

2

100,70 m

2

86,30 m

2

38,15 m

2

-

74,20 m

2

2

2

65,30 m

2

2

2

29,20 m

2

2

2

12,70 m

181,40 m

MEMÒRIA
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PROPOSTA DE REFORMA
SUPERFÍCIE
ÚTIL

Espais interiors

Planta Baixa

2

46,45 m

2

225,15 m

2
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Espais exteriors
Espai intermedi

3,60 m

Pa

Pati

36,00 m

2

13,25 m

2

Te
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EI

Terrassa

2

52,85 m

-
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MD 3 Prestacions de l’habitatge
En compliment de l’article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de Vivienda, Normas sobre redacción de
proyectos y dirección de obres de edificación, i també en compliment de l’apartat 1.3. de l’annex del CTE, es
fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan
relacionades a l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta memòria.
Les solucions aportades en el nou habitatge projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat,
seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics
de la LOE; així com també donarà resposta a la resta de normativa d’aplicació. S’indicaran específicament
aquelles exigències bàsiques acordades entre promotor i projectista que superin els llindars establerts al
CTE.
Els requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat es satisfan majoritàriament a través del
compliment del CTE, però també a través d’altres normatives tals com el D 141/2012 d’habitabilitat, el D
135/1995 d’accessibilitat i el D 21/2006 d’ecoeficiència en els edificis. El compliment del CTE es pot fer a
través dels Documents Bàsics (DB) corresponents, que incorporen la quantificació de les exigències i els
procediments necessaris; tot i que les exigències bàsiques també es poden satisfer a través de solucions
alternatives, que han de justificar que assoleixen les mateixes prestacions.
Val a dir que donada la rellevància de les obres podem dir que no és d’aplicació el CTE en la majoria dels
seus requisits bàsics; ja que es tracta d’una reforma interior menor sense variació de volumetria general. No
obstant, en tractar-se d’una reforma integral a nivell d’instal·lacions i sanejament, sí que serà necessari el
compliment d’alguns DB segons ho especifica el CTE en el seu àmbit d’aplicació. A continuació s’adjunta un
quadre resum dels requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici segons estableix la LOE,
llistant les normatives de referència que els hi afecta, i indicant també la pertinent aplicabilitat o no donat
el cas del present projecte. Cadascun dels requisits detallats en el següent quadre serà posteriorment
explicat en detall.

FUNCIONALITAT

Requisits bàsics segons
la LOE

Normativa de referència

Aplicabilitat en aquest projecte
Sí aplica

Utilització

D 141/2012 d’Habitabilitat

- Es documenta en plànol
- S’adjunta Fitxa Habitabilitat

D 135/1995 d’Accessibilitat
Accessibilitat

DB SUA 9. Accessibilitat
D 141/2012 d’Habitabilitat

Estructural

DB SE Seguretat Estructural

Sí aplica
- Es documenta en plànol
Sí aplica
- S’adjunta annex càlculs estructurals

SEGURETAT

Aplica parcialment
En cas d’Incendi

DB SI. Seguretat en cas d’incendi

- S’adjunta Fitxa SI. Habitatges
unifamiliars adossats
Aplica parcialment

d’Utilització
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Salubritat

DB HS. Salubritat

HS 1 Protecció front
humitats
HS 2 Recollida i evacuació
de residus
HS 3 Qualitat de l’aire
interior

Aplica parcialment
- S’adjunten Fitxes corresponents: HS 1;
HS 3; HS 4; i HS 5

HS 4 Subministrament
d’aigües
HS 5 Evacuació d’aigües
NO aplica

HABITABILITAT

Protecció front el
soroll

DB HR. Protecció front el soroll

Estalvi d’energia

DB HE. Estalvi d’energia

HE 0 Limitació del consum
energètic
HE 1 Limitació de la
demanda energètica
HE 2 Rendiment de les
instal·lacions tèrmiques
HE 3 Eficiència energètica de
les instal·lacions
d’il·luminació
HE 4 Contribució solar
mínima d’ACS

(no afecta a les obres d’ampliació,
modificació, reforma o rehabilitació en
edificis existents)
Sí aplica
- S’adjunten Fitxes corresponents: HE 0;
i HE 1
Sí aplica
- S’adjunta Fitxa RITE Edificació

NO aplica
(no afecta a reformes interiors
d’habitatges)

HE 5 Contribució solar
fotovoltaica
Altres:
Ecoeficiència

NO aplica
D 21/2006

(no afecta a reformes interiors
d’habitatges)

MC 3.1. Condicions de funcionalitat de l’edifici
MC 3.1.1. Habitabilitat i Accessibilitat
El present projecte dóna compliment a les condicions d’habitabilitat definides en el D.141/2012
d’Habitabilitat. Concretament, segons s’especifica en l’annex 4, la intervenció proposada pel present
projecte pertany al grup I “Intervencions: augment de superfície útil d’un habitatge existent amb afectació
d’estructura”, (grup on s’inclouen intervencions que augmentin el número de plantes o la superfície en
planta), ja que el projecte preveu augmentar una planta mitjançant la construcció d’un altell sota-coberta.
Val a dir que pel que fa a l’augment de superfície en planta, és cert que es realitzarà una nova construcció
2
auxiliar en el pati (no superant el 15% de la superfície de l’eixida i complint els 12m mínims), però aquesta
substituirà l’actual existent que és de major superfície, pel que més aviat el que hi haurà és una reducció de
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superfície en la planta baixa (tal i com es pot comprovar en el quadre de superfícies adjunt en l’apartat
anterior MD2).
Per les intervencions pertanyents al grup I cal aplicar els requisits establerts en l’annex 1, quedant l’apartat
2 íntegrament exempt en aquest cas. Tot i que la totalitat de l’habitatge, un cop feta la reforma, passarà a
complir els requisits del decret d’habitabilitat, recordar que l’annex 1 és únicament d’aplicació a la part
ampliada segons normativa. A la part existent, cal tenir en compte l’article 6 “Principis generals de les
intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació d’edificació existents que es destinen a l’ús d’habitatge"
(veure l'apartat 3 de l'annex 4):
"6.1 Els requisits que s’estableixen als quadres de condicions exposats a l’annex 4, per als diferents tipus
d’intervenció en edificis existents, poden ser exceptuats motivadament per l’ens que ha d’atorgar la
llicència d’obres, atenent els principis següents:
a) Principi de no-empitjorament, pel qual la reforma que es proposa no pot empitjorar les condicions i
requisits d’habitabilitat preexistents, inclòs quan la reforma que es proposa comporta la divisió de
l’habitatge existent.
b) Principi de proporcionalitat, atenent la relació entre l’abast de la intervenció exigida i la millora que
aquesta comporta sobre les condicions mínimes d’habitabilitat, sense que el requisit establert pugui
suposar un cost no proporcionat a la millora en l’habitabilitat o bé que la faci inviable econòmicament.
c) Principi de no-intervenció, pel qual la intervenció parcial sobre l’edifici o l’habitatge no ha de comportar
la intervenció sobre la totalitat.
d) Principi d’incompatibilitat, quan el requisit establert és d’impossible compliment perquè una part o la
totalitat de l’edifici està protegit.
e) Principi de millora, pel qual qualsevol criteri de flexibilitat només es pot aplicar parcialment i en la
mesura que sigui totalment justificat que no cal aplicar íntegrament el requisit d’habitabilitat exigit."
El projecte té com a finalitat dotar l’habitatge de les condicions d’habitabilitat i accessibilitat necessàries per
a un ús normal actual de 3 persones (tot i que, segons els estàndards de superfície per persona i llindar
màxim d’ocupació definits en l’article 4, l’habitatge podria arribar a acollir fins a 6 ocupants). Es recorda que
els criteris d’accessibilitat esdevenen primordials en aquest projecte ja que una de les persones residents és
usuària de cadira de rodes.
El programa funcional definit pel client és un habitatge de planta baixa i pis, més golfes. A la planta baixa
trobem el programa de dia, d’ús més públic (la sala d’estar, cuina i menjador, així com un bany complet),
mentre que a la planta primera s’ubica el programa de nit, d’ús més privat (dues habitacions amb les seves
cambres higièniques corresponents). Així mateix, es construeix un altell com a espai diàfan il·luminat amb
llum zenital, per tal d’aprofitar l’espai sota-coberta. Aquest no té obertures directes a façana, sinó que està
separat d’aquestes a través de dobles espais (les habitacions de la planta primera). Per tant, tal i com
s’estableix en l’apartat 3.6.3 de l’annex 1, no es comptabilitzarà la superfície útil de l’altell per al còmput del
perímetre de façana.
L’accés es realitza des del carrer de Montserrat, façana que es respecta al màxim, mantenint totes les
obertures existents. Tal i com és habitual en les construccions de la zona, hi ha un espai intermedi (EI) entre
la porta del carrer i la porta d’accés a l’habitatge. La primera peça que trobem un cop franquejada la porta
d’accés és la sala d’estar (E), que no està pròpiament delimitat sinó que es fusiona amb el rebedor
d’entrada i passadís de circulació. Es tracta d’una peça àmplia que permet sobradament els requisits de la
normativa (inscripció de d’un cercle de diàmetre de 2,80m i un contacte amb façana superior a 2,20m).
Tot seguit, des del passadís central (AP1), es pot accedir a una cambra higiènica completa (CH1) i al nucli de
comunicació vertical, compost per un ascensor (As) i unes escales (Es). Es recorda que, per tal d’encabir
l’ascensor, s’han retallat les escales existents fins a una amplada lliure de 0,90m, tal i com demana la
normativa. L’ascensor és practicable, obtenint una cabina de 1m x 1,20 de superfície lliure i una porta de
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0,70m lliure de pas. Així mateix, la cambra higiènica és accessible, permetent la inscripció d’un cercle de
diàmetre de 1,20m i amb un plat de dutxa enrasat.
Finalment, arribant a la façana posterior, trobem una gran sala on s’ubica la cuina-menjador (C-M). Aquesta
gran sala està formada per dos espais diferenciats: d’una banda, la peça existent on trobem la llar de foc (i
on s’ubicava antigament el menjador-estar) i la nova peça auxiliar construïda en el pati on s’ubiquen els
electrodomèstics de la cuina. Ambdós espais estan units per les obertures originals de façana: una ella de
grans dimensions, de fins a 3,25m d’alçada per 1,70m d’amplada; i una de menor dimensions (que unia amb
la cuina original que també s’ubicava en la construcció auxiliar del pati), de fins a 2,60m d’alçada per 1,08m
2
d’amplada. Per tant, es compleix sobradament el requisit que estableix en 3,50m mínims la superfície
vertical oberta que relacioni ambdós espais (la cuina i el menjador en aquest cas). Aquesta nova construcció
auxiliar disposa d’una finestra i una gran obertura per accedir al pati (Pa) posterior de l’habitatge, imitant
les obertures tradicionals existents de la casa.
Val a dir que l’alçada lliure de la planta baixa varia segons l’estança, però compleix sobradament amb els
mínims establerts per la normativa. Bàsicament es respecten els forjats originals de volta catalana, trobantne tres: un a la peça que dóna al carrer (allà on ara s’ubiquen l’E i la CH1), un segon en el tros de passadís
central (AP1) i un tercer en la peça que dóna al pati interior (la peça de la llar de foc on ara s’ubica el
menjador). Tots ells tenen una alçada de fins a 4m en el seu punt més alt. D’altra banda, la nova construcció
auxiliar té una alçada lliure de 3,50m, respectant la mateixa alçada que tenia la construcció auxiliar original i
per tal de tenir coherència amb les obertures existents (de fins a 3,25m d’alçada com s’ha esmentat
anteriorment). Finalment, pel que fa al bany (CH1), es proposa aixecar un forjat deixant una alçada lliure de
2,25m, per tal que al seu damunt es pugui habilitar un traster accessible des del replà d’escala.
Pujant per les escales o l’ascensor, arribem a una zona central de circulació (AP2) des d’on es té accés a
l’emmagatzematge general (EG) de la casa, així com a l’equip de rentadora i assecadora. Tota aquesta zona
central té una alçada lliure de 2,20m, ja que al damunt s’hi situa l’altell sota-coberta. Dirigint-se cap a la
façana de carrer, trobem una habitació suite, amb el seu propi vestidor i bany. Les obertures d’aquesta peça
són les originals, una balconera que dóna accés a un petit balcó i una finestra. La zona principal de
l’habitació (H1), inclòs el vestidor, queda a doble espai amb una alçada de fins a 4,60m en el seu punt més
alt; mentre que el bany (CH2), així com una zona de circulació i armaris d’H1, queden sota l’altell i, per tant,
amb una alçada lliure de 2,20m.
De la mateixa manera, dirigint-se a la façana de pati, trobem una segona habitació (H2) amb el seu bany
corresponent (CH3), on l’habitació també queda a doble alçada, mentre que en el bany es proposa aixecar
un forjat lleuger, deixant una alçada lliure de 2,20m en el seu interior, per tal que el seu damunt es pugui
aprofitar a mode de mezzanine. Des d’H2 es pot accedir a una terrassa (Te) (resultat de la nova construcció
auxiliar del pati), que s’habilita com a espai per a l’eixugada natural de la roba. Per tal de garantir una
correcta accessibilitat per a tots els usuaris de l’habitatge, les obertures d’H2 han estat lleugerament
modificades: D’una banda, la porta existent (de sortida a la terrassa original que s’enderroca) disposa d’una
amplada de pas de només 0,70m, pel que s’opta per inutilitzar-la com a tal i convertir-la en finestra, amb
una part de vidre fix i una altra part practicable. En contrast, la finestra existent disposa de 1,15m
d’amplada, pel que es proposa reconvertir-la en porta, imitant la balconera existent a l’H1. Dir que
ambdues habitacions H1 i H2 disposen d’ampli espai per complir amb el mínim exigit com a
emmagatzematge personal per a cada habitació (EP1 i EP2).
Pujant per les escales o l’ascensor novament, arribem a l’altell (AP3) que presenta una alçada lliure de 2,10
en el seu punt més baix i de 2,75m en el seu punt més alt. Es recorda que la construcció d’aquest altell no
ha implicat un canvi d’inclinació de la coberta existent. Únicament s’aprofitarà per millorar les condicions
d’aïllament tèrmic de la coberta, buscant un major estalvi d’energia. Així mateix, pel que fa a totes les
fusteries existents, s’han rehabilitat al màxim (o reemplaçat per d’altres de fusta copiant les existents),
substituint tots els vidres senzills per vidres climalit laminats amb cambra d’aire, buscant també una millora
d’eficiència energètica, protecció contra el soroll i seguretat d'utilització. Deixar constància que mentre
totes les peces principals (E, C-M, H1 i H2, i fins i tot CH3) gaudeixen de llum i ventilació natural a través de
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grans finestrals directes a l’exterior, les altres cambres higièniques (CH1 i CH2) disposen de ventilació
mecànica amb sortida a coberta. Així mateix, la ventilació de la cuina també disposa d’un sistema
d’extracció mecànica per a l’evacuació de bafs i fums fins a la coberta.
S’adjunta a continuació el quadre resum del programa funcional de l’habitatge i compliment del
D.141/2012, i tot seguit la fitxa justificativa d’habitabilitat:

Habitatge: PB + pis + altell [Tipus: E + MC + 2H + 3CH]
Programa funcional
E
Planta Baixa

Estar

Superfície vertical de connexió ≥ 3,50 m

CH1

Cambra higiènica 1

5,50 m

2

Permet radi de gir de 1,20m de diàmetre
Habitacions de superfície ≥ 6 m que
contenen els espais mínims per a
emmagatzematge personal

10,30 m

Habitació 1

24,00 m

H2

Habitació 2

13,40 m

2

CH2

Cambra higiènica 2

8,10 m

2

6,10 m

2

Es

Passadís 2
Escales

As

Ascensor

Superfície útil total (S) =
Altres espais

Conté rentamans, vàter i banyera
2

Permet radi de gir de 1,20m de diàmetre

2

Amplada lliure ≥ 0,90 m

10,80 m

2

152,20 m

2

Superfície útil

EI

Espai intermedi

3,60 m

2

Tr

Traster

5,50 m

2

Pa

Pati

36,00 m

Te

Terrassa

13,25 m

Altell

29,20 m

2

2

Planta Pis
AP3

2

Conté rentamans, vàter, banyera i dutxa

13,70 m
1,90 m

2

Conté rentamans, vàter i dutxa

H1

Cambra higiènica 3

2

2

2

AP2

Planta Baixa

≥ 20 m

2

32,50 m

CH3

Comunicació
Vertical

25,90 m

Cuina - Menjador
Passadís 1

Compliment habitabilitat

2

C-M
AP1

Planta Pis

Superfície útil

2

≥ 36 m

2

[No computen com a zona útil a efectes
del decret d’habitabilitat]
Espai no calefactat entre la porta del
carrer i la porta d’accés a l’habitatge
Espai per emmagatzematge addicional
sobre el sostre del CH1 (1m d’alçada en
el punt més baix i de 1,50m en el més alt)
Zona exterior en planta baixa
Zona exterior en planta pis on es preveu
l’eixugada natural de la roba
Espai aprofitable sota-coberta sense
obertures directes a façana

Pel que fa al compliment del perímetre mínim de façana establert en L ≥ S / 9 (veure apartat 3.6.2. de
l’annex 1), on “L” equival a la suma de longituds de façana, tant de carrer com de pati interior, per cada
planta (en aquest cas, 5,54m x 4) i “S” a la superfície útil total, detallada en el quadre de superfícies
anterior, també es compleix sobradament: L = 27,7 ≥ 152,20 / 9 = 16,90
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Condicions d’habitabilitat D.141/2012

ANNEX 4 INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS
Grup I

DECRET 141/2012 “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i lacèdula d’habitabilitat”

novembre de 2012 - c.e.

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Referència del projecte: 2016_Vilassar de Mar
Àmbit d’aplicació:

✔

G r u p I Augment de superfíce útil d’un habitatge existent amb afectació d’estructura

✔

1. Augment de plantes
2. Augment de superfície en planta

CONDICIONS DELS EDIFICIS PLURIFAMILIARS

(zones comunes)

En el cas d’intervencions de l’apartat I.1 (Augment de plantes d’un habitatge existent) i quan s’empitjorin les condicions
d’accés a l’habitage (modificació de la planta d’accés de l’habitatge existent).

Num de plantes > 2

Annex 1, apartat 2
disposar d’un itinerari accessible

Accessibilitat (apartat 2.1)

excepció:

(1)

per accedir a cadascun dels habitatges

en cas de impossibilitat tècnica i que l’entorn existent no ho permeti:
garantir itinerari practicable, o bé
preveure espais suficients per poder instal·lar en el futur els productes necessaris per
disposar d’un itinerari practicable

Accés a l’habitatge (apart.2.2.1)

es realitza a través de

Espais comuns de circulació

inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,50m als espais que estan situats davant de la porta de l’ascensor

(apartat 2.2.2)

excepció:

Ascensors (apartat 2.4)

espai d’ús públic, espai comú o espai annex al mateix habitatge al qual
es té accés de la mateixa manera

en edificis ≤ PB+2 que no tinguin cap habitatge accessible
de ∅ ≥ 1,20m davant de la porta de l’ascensor (2)

s’admet la inscripció d’un cercle

1 ascensor si els habitatges no són directament accessibles per a persones amb mobilitat
reduïda. S’admeten supòsits d’impossibilitat tècnica o econòmica per a:
* edificis amb nombre d’habitatges ≤ 4 (3)
* desnivell entre la cota d’entrada a l’edifici i l’accés
a qualsevol habitatge ≤ 8m (PB +2)

previsió d’espai per a ascensor (4)

* edificis amb nombre d’habitatges ≤ 2 (3)
* desnivell entre la cota d’entrada a l’edifici i l’accés a
qualsevol habitatge ≤ PB +2

previsió d’espai per a
plataforma elevadora vertical (5) ó

* solars en sòl urbà consolidat amb L de façana < 6,5m
* màxim PB+2

previsió d’espai per a
plataforma elevadora vertical (5)

escala d’amplada mínima 1,20m per
admetre plataforma elevadora inclinada

2 ascensors quan:

Altres condicions

Número de plantes ≤ 2

núm. plantes

PB +3

PB+4

PB+5

PB+6

PB+7

PB+8

PB+9

núm. habitatges (6)

>32

>28

>26

>24

>21

>16

sempre

Sens perjudici del que es preveu en el Decret, tots els habitatges han de complir també les
condicions que s’estableixen a la resta de les normes sectorials aplicables

→

Annex 1 apartat 2, íntegrament exempt

(1)

Itinerari accessible: Els paràmetres de disseny es regulen a l’apartat 2.3 de l’Annex 2 del “Codi d’accessibilitat de Catalunya” (D. 135/1995)

(2)

Aquest valor entra en contradicció amb el CTE DB SUA-9 (apartat 1.1.3 i Annex Terminologia) que fixa un cercle de ∅ ≥1,50m
No es consideren els habitatges de la planta d’accés
Previsió d’espai per a ascensor: el Decret fixa com a dimensions mínimes 1,60 x 1,60m (embarcament simple o doble a 180º) o 1,90 x 1,60m
(embarcament doble a 90º) i preveure la connexió amb les zones comunes i els habitatges d’acord amb el codi d’accessibilitat vigent
(5)
Previsió d’espai per a plataforma elevadora vertical: el Decret fixa com a dimensions mínimes 1,50 x 1,50m
(6)
Habitatges per sobre de planta baixa
(3)
(4)

EDIFICI- Zones comunes, intervencions en edificis existents grup I
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ANNEX 4 INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS
Grup I

DECRET 141/2012 “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”

novembre de 2012

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Les condicions de l’habitatge que segueixen fan referència a la part ampliada d’aquest.
(d’acord a l’article 6 “principis generals de les intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació d’edificació existents que es destinen a
l’ús d’habitatge” 6.1 c) Principi de no-intervenció, pel qual la intervenció parcial sobre l’habitatge no ha de comportar la intervenció sobre
la totalitat)

COND IC ION S D E L’HAB ITATGE
SUPERFÍCIE

Annex 1, apartats 1 i3
2

Súperfície útil
Interior

≥ 36 m

E-M-C

≥ 20 m

Menjador: M

EQUIP DE
CUINA: dotació

Cuina: C

practicable

- una aigüera,
- un aparell de cocció
- sistema d’extracció mecànica connectat per a
l’evacuació de bafs i fums fins a la coberta

ESPAIS D’ÚS
COMÚ
Sala d’estar: E

Habitabilitat i Ocupació

2

Espais practicables

HABITACIONS (H)

2

Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m

2

Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m

H-1

S ≥ 6 m Practicable

H-2

S≥6m

H-3

S≥6m

2

Permet inscripció quadrat 2,60 x 2,60m

H-4 i següents

espais per a
emmagatzematge

CAMBRES
HIGIÈNIQUES (CH)

S≥6m

2

Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m

Personal (ep)

(fons x amplada x alçada)

pot estar situat dins o
fora de les habitacions

habitació ≥ 6 m2

ep mínim 0,60 x 1,00 x 2,00m

2

ep mínim 0,60 x 1,50 x 2,00m

habitació ≥ 8 m

dotació obligatòria - vàter
- rentamans
mín. practicable

- dutxa o banyera

EQUIP rentat de roba Instal·lació completa per a un equip de rentat de roba. Si la rentadora
s’integra en una CH → és dotació fixa a efectes d’accessibilitat

ESTENEDOR

S’ha de preveure una solució (individual o col·lectiva) per a l’assecat natural
de la roba, protegit de les vistes des d’espai públic.
Excepcionalment, es preveurà l’eixugada mecànica:
- si s’acredita impossibilitat de l’assecat natural per normativa o OOMM, o
- en cas d’habitatge accessible quan la solució per a l’eixugada natural
siguin estenedors col·lectius en coberta no accessibles

altres EQUIPS

Porter electrònic
o sistema similar

Característiques generals

Composició mínima:
una estança (E), una cambra higiènica
(CH), un equip de cuina, admetre
directament la instal·lació d’un equip de
rentat roba i preveure una solució per a
l’assecat natural de la roba
Quan l’estança sigui un únic espai
haurà de permetre la compartimentació
d’una habitació de 8m2, sense que la
sala d’estar ni l’habitació perdin els
seus requisits obigatoris
Façana mínima:
- disposen, com a mínim, d’una façana
oberta a l’espai lliure exterior a l’edifici
Su
- Perímetre de façana, L (m)
L≥
9
Alçada mínima habitable:
- h lliure ≥ 2,50m (1)
- h lliure ≥ 2,20m en CH, cuina i e. circulació

Accessibilitat
Els habitatges són practicables.
Habitatges desenvolupats en un nivell:
garanteixen a les persones amb mobilitat
reduïda, l’accés i la utilització, de manera
autònoma d’un espai d’ús comú, una
habitació, la dotació higiènica mínima i
l’equip de cuina.
✔ Habitatges desenvolupats en dos nivells:
serà practicable, l’accés, 1CH, la cuina i
l’espai comú o 1 habitació
- porta d’accés habitatge: 0,80 x 2,00m
- espais de circulació que:
* connecten l’accés amb els espais
practicables
amplada ≥ 1,00m
- peces practicables:
* inscripció d’un cercle de Ø ≥1,20m:
- davant de la porta d’accés i
- a l’interior
* recorreguts interiors amplada ≥0,80m

Facilita l’entrada i permet la comunicació interactiva
des de l’accés a l’edifici amb l’habitatge.

Sistema d’accés als L’habitatge disposa, com a mínim, els serveis
especificats a la normativa que regula les
serveis de
Telecomunicacions infraestructures comunes de telecomunicacions.

(1)

En el cas I.2 “Augment de superfície en planta”, l’alçada mínima habitable es pot reduir a l’existent a l’habitatge, però les peces principals no
podran tenir una alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre inferior a 2,20m

HABITATGE – Intervenció en edifici existents grup I
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ESTAR-MENJ ADOR-CUINA (E-M-C), espai d’ús comú
Superfície útil

Ventilació /
il·luminació

S ≥ 20 m2 (1)

espai practicable
Configuració

- natural directa des de l’exterior (2)

Su

espai

8

EQUIP DE CUINA
Dotació mínima

- aigüera i aparell de cocció
- sistema específic d’extracció mecànica sobre
l’aparell de cocció connectat que permet
l’extracció de bafs i fums fins a la coberta

S AL A D’ESTAR-MENJ ADOR (EM), espais d’ús comú
Superfície útil

El conjunt d’ espais d’ús comú
(estar+menjador+cuina) S ≥ 20 m2 (1)

Ventilació /
il·luminació

- natural directa des de l’exterior (2)
- es garanteixen les llums directes (3)
- sup. obertures (4) : Sv ≥

Ventilació /
il·luminació

Accessibilitat

- inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m:
* davant de la porta d’accés, i
* a l’interior: lliure d’afectació del gir de portes i
equipament fix fins a 0,70m d’alçada

espais practicables
Configuració

- alçada útil mínima ≥ 2,50m (5) (6)
excepció:
l’alçada mínima habitable es pot reduir a
l’existent a l’habitatge sempre que sigui ≥ 2,20m

- porta d’accés : 0,80m x 2,00m
- inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m:
* davant de la porta d’accés, i
* a l’interior: lliure d’afectació del gir de portes i
equipament fix fins a 0,70m d’alçada

El conjunt d’espais d’ús comú
(estar+menjador+cuina) S ≥ 20 m2 (1)

Configuració

- alçada útil mínima ≥ 2,20m (5)

- natural directa des de l’exterior (2)

Accessibilitat

- sup. obertures

espai practicable

(4)

:

Sv ≥

Su

- espai lliure entre el taulell de treball i la resta
d’equipament o paraments ≥ 1m
- porta d’accés : 0,80m x 2,00m

cuina

- inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m:

8

* davant de la porta d’accés, i
* a l’interior: lliure d’afectació del gir de portes i
equipament fix fins a 0,70m d’alçada
- recorreguts interiors d’amplada ≥ 0,80m

EQUIP DE CUINA
Dotació mínima

- aigüera i aparell de cocció
- sistema específic d’extracció mecànica sobre
l’aparell de cocció connectat que permet
l’extracció de bafs i fums fins a la coberta

✔

H ABIT ACIONS (H)
Superfície útil

S ≥ 6m2 (1)

Ventilació /
il·luminació

- natural directa des de l’exterior (2)
- es garanteixen les llums directes (3)
- sup. obertures

Flexibilitat /
compartiment.

✔

- admet la inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 2,80m
- contacte amb la façana ≥ 2,20m
- no hi ha estrangulacions en planta < 1,60m

espai

8

- porta d’accés : 0,80m x 2,00m

Accessibilitat

CUINA (C), espai d’ús comú
Superfície útil

Su

- alçada útil mínima ≥ 2,50m (5) (6)
excepció:
l’alçada mínima habitable es pot reduir a
l’existent a l’habitatge sempre que sigui ≥ 2,20m
- admet la inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 2,80m
- contacte amb la façana ≥ 2,20m
- no hi ha estrangulacions en planta < 1,60m
- superfície vertical oberta ≥ 3,50m2 a la zona
d’integració de la cuina amb l’estar i/o menjador
- espai lliure entre el taulell de treball de la cuina i la
resta d’equipament o paraments ≥ 1m

- es garanteixen les llums directes (3)
- sup. obertures (4) : Sv ≥

✔

Configuració

(4)

:

Sv ≥

Su

- es pot inscriure un quadrat de 2,00m de costat
- en habitatges de ≥ 3 hab.: almenys en una hab.
es pot inscriure un quadrat de 2,60m de costat
- previsió d’espai individual d’emmagatzematge

habitació

- han de poder independitzar-se

- alçada útil mínima ≥ 2,50m (5) (6)
excepció:
l’alçada mínima habitable es pot reduir a
l’existent a l’habitatge sempre que sigui ≥ 2,20m

8
Accessibilitat

- habitació practicable, una com a mínim:
* porta d’accés : 0,80m x 2,00m
* inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m:
· a l’exterior: davant de la porta d’accés, i
· a l’interior: lliure d’afectació del gir de
portes i equipament fix fins a 0,70m
d’alçada
* amplada de pas ≥ 0,80m en recorregut int.
- hab. no practicable: * porta d’accés: 0,70m x 2,00m

Referència:
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Grup I

✔

E S P AI S D E S T I N A T S A C I R C U L A C I Ó
Caract. generals

- alçada útil mínima ≥ 2,20m (5)
- si connecten l’accés amb els espais
practicables:
* amplada ≥ 1,00m
* inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m
davant de la porta d’accés dels espais
practicables
- resta d’espais de circulació: amplada ≥ 0,90m

Portes

- accés habitatge: 0,80m x 2,00m
- accés espais practicables: 0,80m x 2,00m

Escales

- amplada lliure ≥ 0,90m
- tindran baranes no escalables d’alçada ≥ 0,90m
- les diferents plantes d’un habitatge s’han de
comunicar sempre per una escala interior, encara
que s’instal·lin mitjans de comunicació mecànica

- accés espais no practicables: 0,70m x 2,00m

✔

C AMBRES HIGIÈNIQUES (CH)
Dotació d’aparells

- dotació mínima obligatòria en funció del
nombre d’habitacions dels habitatges:
* fins a 3 habitacions 1wc-1rm-1dx/bny
* ≥ 4 habitacions 2wc-2rm-1dx/bny
- dotació mínima practicable: wc-rm-dx/bny

Flexibilitat /
Compartimentació

Configuració

- alçada útil mínima ≥ 2,20m (5)
- la dutxa o banyera ha de tenir impermeabilitzat el
seu terra i paraments fins a una alçada de 2,10m (7)

Accessibilitat

- cambra higiènica practicable, una com a mínim:
* porta d’accés : 0,80m x 2,00m
* inscripció d’un cercle de ∅ ≥ 1,20m:
· davant de la porta d’accés, i
· a l’interior: lliure d’afectació del gir de
portes i equipament fix fins a 0,70m
d’alçada (8)
* amplada de pas ≥ 0,80m en recorregut int.
- CH no practicable: * porta d’accés: 0,70m x 2,00m

- els aparells destinats a la higiene es situen a
les CH (excepte el rentamans que pot estar
en un espai de circulació)
- l’agrupació dels aparells és lliure
- les CH són recintes independents i no
serveixen de pas obligat a la resta de peces
que integren l’habitatge

✔

E S P AI S D ’ E M M A G A T Z E M A T G E ( E P )
Superfície útil

- dimensions mínimes: (fons, amplada, alçada)
* hab. ≥ 6m2 0,60 x 1,00 x 2,20m
* hab. ≥ 8m2

Configuració

- s’admeten espais fraccionats d’amplada ≥ 0,30m
- es pot reduir l’alçada a 1,50m si s’augmenta
l’amplada per obtenir un volum equivalent

Flexibilitat /
compartiment.

- poden estar situats fora de les habitacions

0,60 x 1,50 x 2,20m

- la sup. computa a partir d’1,50m d’alçada. Si
s’ubica a l’habitació comptabilitza com a
superfície de la mateixa

✔

E S P AI P E R R E N T A R L A R O B A
Flexibilitat /
Compartimentació

- si la rentadora de roba està integrada en CH
practicable:
* la seva col·locació ha de garantir que es
mantinguin les condicions d’accessibilitat
de la dotació higiènica practicable

✔

E S P AI P E R A L ’ A S S E C A T N A T U R A L D E L A R O B A
Característiques

- estarà protegit de vistes de l’espai públic
- sense interferir en les llums directes
d’obertures de sales/habitacions
- si és un espai interior ha de tenir un sistema
de ventilació permanent
- s’admeten patis per eixugar la roba Ø ≥ 1,80m

Estenedors

- poden ser:
* coberts o descoberts
* individuals o col·lectius
si són col·lectius i donen servei a algun
habitatge accessible:
garantir l’accessibilitat a l’estenedor, ó
preveure sistema d’eixugada a l’int. de
l’habitatge accessible o a les zc

E S P AI S I N T E R M E D I S A M B L ’ E X T E R I O R ( E I ) ( g a l e r i e s , t r i b u n e s , p o r x o s i t e r r a s s e s c o b e r t e s )
Configuració

- si són tancats la superfície vidriada serà
≥ 60% superfície de la façana

Ventilació /
Il·luminació

✔

- superfície d’il·luminació i ventilació ≥
superfícies d’il·luminació i ventilació de les
estances que s’obrin a l’exterior (2)

(1)

Superfície útil: superfície interior amb alçada lliure ≥ 1,90m; en espais sota coberta amb pendent ≥45º es computa a partir d’una alçada lliure.≥1,50m
Espais intermedis: tenen consideració d’espais exteriors
(3)
Llums directes: s’exclouen d’aquesta exigència, prèvia justificació, els edificis que s’implanten en nuclis urbans antics amb carrers d’amplada < 3m
(4)
Superfície d’obertures: comptabilitzada entre 0 i 2,50m d’alçada des del paviment
(5)
Alçada útil mínima: alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre. Per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà que es calcula sobre la sup. habitable.
(6)
Excepcionalment s’admet h ≥ 2,30m per al pas tècnic d’instal·lacions i elements estructurals que no afectin més del 20% de la superfície de la peça.
(7)
Obligatorietat d’impermeabilitzar terra i paraments de dutxes i banyeres: prescripció derivada del compliment de l’annex 2
(8)
Si la dutxa és enrasada amb el terra, la seva superfície computa a l’efecte de permetre el cercle interior de maniobra.
(2)

Referència:

2016_Vilassar de Mar
ESPAIS dels habitatges. Intervencions en edificis existents grup I
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MC 3.2. Condicions de seguretat de l’edifici

MC 3.2.1. Resistència i estabilitat
La reforma a realitzar a l’edifici implica l’aixecament d’un nou forjat, així com la instal·lació d’un ascensor i
la construcció d’una nova tramada d’escales, a l’interior de l’habitatge existent. Així mateix, es preveu la
construcció d’un annex auxiliar en el pati, de coberta plana transitable.
La nova estructura es dissenyarà i dimensionarà segons les especificacions del CTE com a nova construcció,
així com s’assegurarà el compliment de les exigències bàsiques del CTE corresponents. S’adjunta tota la
documentació relativa a la seguretat estructural en l’apartat MA. Annexos a la memòria.

MC 3.2.2. Seguretat en cas d’incendi
En el cas de reforma, el DB SI Seguretat en cas d’incendi s’aplica únicament als elements afectats per la
reforma, sempre que això suposi una més gran adequació del DB SI. Cal dir que en cap cas es podrà reduir
les condicions de seguretat preexistents quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI.
Per tant, com aquest projecte no preveu modificar cap de les condicions actuals ni altera la ocupació ni
distribució respecte els elements d’evacuació, ni tampoc afecta als elements constructius que serveixen de
suport a les instal·lacions de protecció contra incendis o a zones per les que discorren els seus components,
el DB SI no és d’aplicació en el present projecte. Així mateix, donat que no és un edifici de nova construcció
no és d’aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els
edificis.
No obstant, donat que el projecte sí que preveu una ampliació de superfície amb la seva nova estructura
corresponent, sí que caldrà assegurar certs requeriments tals com la resistència al foc de l’estructura.
S’adjunta a continuació la fitxa justificativa del compliment del SI en el cas d’habitatge unifamiliar adossat.

MEMÒRIA
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CTE

Paràmetres del DB SI per donar compliment a les
exigències de Seguretat en cas d’Incendi

Habitatges unifamiliar adossats

SI

Ref. del projecte

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Nova construcció
Reforma

(art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI)

Ampliació

Rehabilitació

Reforma

✔

Canvi d’ús

- Es manté l’ús:

→ S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una
més gran adequació a les condicions del DB SI.

✔

- En qualsevol cas:

→ Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI.

✔

- Afecta a una part de l’edifici:

→ El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements
d’evacuació que la serveixin

- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a
qualsevol altre ús es transforma en habitatge:

→ El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, però no caldrà aplicar-ho als
elements d’evacuació de l’edifici.

Edificis
protegits

- Si les obres són incompatibles amb el grau de
protecció de l’edifici:

→ Es poden aplicar solucions alternatives que permetin el major grau
d’adequació possible des del punt de vista tècnic i econòmic. En la
documentació final d’obra es faran constar les limitacions d’ús, si n’hi ha.

Solucions
adoptades
en el projecte

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI

Canvi d’ús

✔

- Es proposen solucions diferents a les establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.

* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part).

PARÀMETRES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

SI 1 Propagació interior
SECTORS
D’INCENDI

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ

segons l’ús i superfície construïda del sector, S

SECTORS D’INCENDI
Ús Residencial Habitatge

CONDICIONS
(1)

Aparcament integrat en un edifici amb altres usos,
de superfície construïda S > 100 m2 (2)
Escales i ascensors que comuniquen sectors
d’incendi diferents o bé zones de risc especial
d’incendi amb la resta de l’edifici:

- Compartimentat en sectors: S ≤ 2.500 m2 (2)
- Separació entre habitatges ≥ EI 60.
- Sector d’incendi diferenciat: sense límit de superfície
- Comunicació amb altres usos: vestíbul d’independència.
- Veure fitxa SI- Aparcament
- Es compartimenten amb elements constructius de resistència al foc
no inferior a la dels sectors o locals de risc que comuniquen.

- Comunicació de l’aparcament amb l’ascensor:
- porta d’ascensor E 30 i també
- vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5
(1)
S’hi poden integrar els establiments o zones d’ús administratiu, docent o residencial públic que tinguin una superfície construïda ≤ 500 m2.
(2)
No té consideració de sector d’incendi l’aparcament d’habitatge unifamiliar ni qualsevol altre de superfície construïda S ≤ 100 m2

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t
ELEMENTS

compartimentadors
de sectors d’incendi

PARETS I
SOSTRES

ÚS DEL SECTOR

RESISTÈNCIA AL FOC

segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h a (ascendent); h d (descendent)
Plantes sota rasant

Plantes sobre rasant

ha ≥ 1,50 m

hd ≤ 15 m

Residencial Habitatge

EI 120

EI 60

Aparcament S > 100 m2

EI 120

EI 120

PORTES DE PAS a) Comunicació directa

→ EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret

CLASSIFICACIÓ
LOCALS I ZONES
DE RISC ESPECIAL ÚS PREVIST

segons superfície construïda, S i volum construït, V

CLASSIFICACIÓ
RISC BAIX

RISC MIG

Aparcament d’habitatge unifamiliar

En qualsevol cas

-

Magatzem de residus (escombraries)

5 < S ≤ 15 m2

15 < S ≤ 30 m2

Trasters

50 < S ≤ 100 m2

100 < S ≤ 500 m2

Magatzems d’elements
combustibles (mobiliari, neteja, etc.),
tallers de manteniment, etc.

100 < V ≤ 200 m3

200 < V ≤ 400 m3

Sala de maquinària de ascensor (1),
Sala de grup electrogen

En qualsevol cas

-

Sala de caldera, amb potència útil
nominal P, (segons RITE)

70< P ≤ 200 kW

-

S ≤ 3 m2

S > 3 m2

Magatzem de combustible sòlid per
a calefacció

✔
✔

b) Amb vestíbul d’independència → 2 x EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret

CTE DB SI 1.1
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SI 1 Propagació interior (continuació)
CONDICIONS DELS LOCALS DE RISC
RISC BAIX
R 90

R 120

- Resistència al foc de parets i sostres
compartimentadors

EI 90

EI 120

- Portes de pas

(2)

-

Sí

EI2 45-C5

2 x EI2 30-C5

≤ 25 m

≤ 25 m

- Recorregut màxim fins a alguna
sortida del local

- Parets i sostres: B-s1,d0 i Terres: BFL-s1

- Reacció al foc dels materials
(1)

CTE DB SI 1.2

RISC MIG

- Resistència al foc de l’estructura

- Vestíbul d’independència

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006, RD 1371/2007, O VIV/984/2009 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/07 i 25/1/08, 23.04.09)
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Habitatges unifamiliars adossats

Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi
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CTE

(2)

El recinte d’ascensor amb maquinària incorporada no es considera sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi.
Tampoc té consideració de sala de màquines un armari de maquinària d’ascensor oleodinàmic.
No cal que les portes obrin en sentit d’evacuació.

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.)
PASSOS
a) Mecanisme d’obturació automàtica, o bé,
D’INSTAL·LACIONS Quan travessen elements
CTE DB SI 1.3

compartimentadors d’incendi

(excloses penetracions secció ≤ 50 cm2)

b) Element passant amb la mateixa resistència al foc, EI t, que
l’element travessat

JUSTIFICACIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC
LA RESISTÈNCIA a) S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica).
I DE LA REACCIÓ b) Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin.
AL FOC
c) Referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats.

✔

(Els assaigs corresponents s’especifiquen al RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI)

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC

CTE DB SI 1.1 i SI 1.4

a) S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 i RD 110/2008 per alguns materials.
b) Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin.
c) Referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.

✔

(Els assaigs corresponents s’especifiquen als RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI)

SI 2 Propagació exterior
MITGERES

RESISTÈNCIA AL FOC ≥ EI 120 en els elements verticals separadors d’un altre edifici.

FAÇANES

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL
- Entre dos edificis colindants

(1)

✔

Separació entre els punts de les façanes < EI 60:

es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de
l’angle, α, que forma els plans exteriors de la façana. (1)

Façanes enfrontades

Façanes a 45º(1)

(1)

CTE DB SI 2.1
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(1)

Façanes a 90º

(1)

Façanes a 60º(1)

- Entre dos sectors d’incendi
α
d, en m

0º

45º

60º

90º

135º

180º

3,00

2,75

2,50

2,00

1,25

0,50

Façanes a 180 º

(1)

✔

Façanes a 135º(1)

Quan es tracti d’edificis diferents o colindants, la façana de l’edifici considerat complirà el 50 % de la distància, d, fins a la bisectriu
de l’angle format per ambdues façanes.

Oficina Consultora Tècnica· Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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SI 2 Propagació exterior (continuació)
FAÇANES

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL
- Entre dos sectors d’incendi

Rh_u_a v.2
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CTE

Franja d’1 m ≥ EI 60 que es pot reduir en la
dimensió de l’element sobresortint en la trobada entre
el forjat separador de sectors diferents i la façana amb
element sobresortint:

Franja d’1 m ≥ EI 60 en la trobada entre el forjat
separador de sectors diferents i la façana:

REACCIÓ AL FOC
- Façanes el començament inferior de les quals sigui accessible al públic des de la rasant exterior o des d’una
coberta: s’exigeix reacció al foc en una franja fins a una alçada ≥ 3,5 m.
- Acabat exterior: materials que ocupin més del 10 %: B-s3,d2.

CTE DB SI 2.1

Classe de
reacció al foc

COBERTES

RESISTÈNCIA AL FOC

- Superfícies interiors de cambres ventilades: materials: B-s3,d2.

- Entre dos edificis

Franja ≥ EI 60 i ≥ 0,50 m,

mesurada des de l’edifici adjacent en
la trobada de mitgera entre dos
edificis i la coberta:

✔

Franja ≥ EI 60 i ≥ 1 m

_
>0,50 m

Franja EI 60

_
>0,50
m

Edifici 1

Perllongar 0,60 m la mitgera o
element compartimentador entre
dos edificis o sectors:

en la trobada entre la paret
compartimentadora de dos sectors
d’incendi i la coberta:

Franja EI 60

Coberta

- Entre dos sectors d’incendi

✔

Edifici 2

EI t

_ m
>1

Coberta

_
>0,6
m

Coberta

Sector 1

Sector 2

Local de risc alt

Local de risc alt

Sector 2

Sector 1

Paret EI t

Mitgera EI 120

EI 120

Paret EI t
Mitgera EI 120

SECCIÓ

SECCIÓ

SECCIÓ

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:

✔

d (m)

≥ 2,50

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0

h (m)

0

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

5,00

Sent,
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60.
- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60.

REACCIÓ AL FOC
Classe de
reacció al foc
CTE DB SI 2.2
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- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior situat a < 5 m de distància de la
projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici, de resistència
al foc < EI 60, inclòs la cara superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1).

✔

- Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació o ventilació: BROOF (t1).

✔
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SI 3 Evacuació d’ocupants
CÀLCUL DE
L’OCUPACIÓ

ÚS PREVIST

Zona

Densitat d’ocupació
m2 superfície útil/ persona

Residencial habitatge

Plantes d’habitatge

20

Aparcament ≤ 100 m2

Aparcament

40

Ocupació ocasional o a efectes Trasters, locals instal·lacions,
de manteniment
material neteja, etc.
CTE DB SI 3

Superfície útil
m2

Ocupació
P = sup. útil/ densitat

177,20

Ocupació
nul·la

Altres

TOTAL EDIFICI

RECORREGUTS
D’EVACUACIÓ

DE L’HABITATGE
a) Porta de sortida directa a l’exterior.

✔

b) Recorregut d’evacuació des de la porta de l’habitatge (origen d’evacuació) fins a l’exterior: pot incloure portes,
passadissos, escala,... (1). Disposarà d’enllumenat d’emergència segons DB SU 4.2.1.

DE L’APARCAMENT UNIFAMILIAR, D’APARCAMENT ≤ 100 M2 I D’ALTRES LOCALS DE RISC
a) Porta de sortida directa a l’exterior. El local disposarà d’enllumenat d’emergència segons DB SU 4.2.1.
b) Recorregut d’evacuació des de qualsevol punt del local (origen d’evacuació) fins a la porta de comunicació amb
l’habitatge o bé fins a l’exterior: pot incloure portes, passadissos, escala,...
Disposarà d’enllumenat d’emergència segons DB SU 4.2.1.
CTE DB SI A

(1)

DISSENY DELS
ELEMENTS
D’EVACUACIÓ

PORTES

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006, RD 1371/2007, O VIV/984/2009 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/07 i 25/1/08, 23.04.09)
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L’evacuació de l’habitatge no es pot fer de forma exclusiva a través de l’aparcament ni de cap altre local de risc.

SI 3.6
SI 3.4

De sortida de
l’habitatge, de
l’aparcament i d’altres
locals de risc

✔
‣ Tipus:

- Batents amb eix de gir vertical.
Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de
l’evacuació, sense utilitzar clau i sense actuar en més d’un
mecanisme. (maneta o polsador, UNE-EN 179:2008)

‣ Sentit d’obertura:

- No hi ha requisits per seguretat en cas d’incendi

‣ Amplada mínima:

- 0,80 m
- 0,80 m ≤ A porta d’una fulla ≤ 1,23 m;
- 0,60 m ≤ A cada fulla en porta de dues fulles ≤ 1,23 m
(0,80 m, fulla de la porta de l’habitatge segons D 55/2009)

✔

PASSADISSOS
SI 3.4

‣ Amplada mínima:

- 1,00 m
- 0,80 m en passadissos amb ocupació ≤ 10 persones que siguin usuaris habituals.

RAMPES
SI 3.4
SU 1 4.3

‣ Amplada mínima:

- 1,00 m
- 0,80 m en passadissos amb ocupació ≤ 10 persones que siguin usuaris habituals.

‣ Pendents, trams, replans

- Condicions segons DB SU 4.3

‣ Passamans

- Condicions segons DB SU 4.3

✔

ESCALA NO PROTEGIDA (1)
SI 3.4
SU 1 4.1

‣ Amplada mínima:

- 1,00 m
- 0,80 m, per a ús restringit (ocupació ≤ 10 persones que siguin usuaris habituals)

‣ Escala no protegida
compartimentada: (2)

- Porta EI2 45 C5
- Parets i sostres de separació amb l’aparcament: EI2 90

‣ Esglaons, trams, replans:
‣ Passamans:

- Condicions segons DB SU 1 4.1

(1)

Es refereix a les escales dels recorreguts d’evacuació. No afecta a l’escales de l’interior de l’habitatge.

(2)

Per exemple l’escala de comunicació de l’habitatge amb l’aparcament o altres locals de risc. L’àmbit de la pròpia escala es pot incorporar a la
zona de l’habitatge o bé a l’aparcament o altres locals de risc.

VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA
SI A

‣ Compatibilitat:

- Els vestíbuls d'independència d’un o més locals de risc especial no es poden fer servir en
els recorreguts d’evacuació de zones habitables.

‣ Compartimentació:

- Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.
- Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors.
- Parets EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim.
- Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.

‣ Distància entre portes:

- ≥ 0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.

Oficina Consultora Tècnica· Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi
DOTACIÓ

INSTAL·LACIONS
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CONDICIONS

Extintors
portàtils

Locals i zones de risc
especial segons SI 1
(aparcament d’habitatge
unifamiliar, trasters, locals
d’instal·lacions,...)

- Eficàcia: 21A – 113B
- Col·locació: ≤1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI
- Ubicació

- exterior del local: un proper a la porta d’accés
que podrà servir a diversos locals o zones.
- interior del local: L ≤ 15 m, des de qualsevol
punt a un extintor.

- Senyalització

- en general: UNE 23033-1
- fotoluminiscent: UNE 23035-4: 2003

- Enllumenat
d’emergència:

- Visibles inclòs si falla l’enllumenat normal.
* Han de quedar il·luminades amb enllumenat
d’emergència segons CTE DB SU 4.

Altres:

DISSENY I
EXECUCIÓ

- Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves
disposicions complementàries i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació.

CTE DB SI 4.1

SI 5 Intervenció de bombers
i Decret 241/94 “Condicionants urbanístics i de protecció contra incendi complementaris de la NBE-CPI/91” (1)
CONDICIONS
D’APROXIMACIÓ
I ENTORN (2)

ESPAI D’APROXIMACIÓ (2)
‣ Amplada lliure
mínima:

(4)

- en general:

- 3,50 m

- en trams corbats:

- 7,20 m, delimitada pel traçat d’una corona circular que tingui radis
mínims de 5,30 m i 12,50 m

- vials sense sortida:

- Si L > 20 m, han de disposar d’un espai suficient per a la maniobra
dels equips d’extinció. (5)

‣ Altura lliure mínima:

- 4,5 m

‣ Pendent màxim:

- 15 %
- 20 kN/m2

‣ Capacitat portant:

ESPAI DE MANIOBRA

(2)

(Ha de permetre l’accés dels bombers a la façana accessible mitjançant escales portàtils extensibles)
‣ Distància màxima des de l’espai de maniobra a
l’accés a peu a l’interior de l’habitatge:

- 50 m

‣ Amplada mínima de pas a partir del vial d’aproxim.: - 1,80 m
‣ Accés a hidrants d’incendi de la via pública:

- Hidrant a ≤ 100 m de qualsevol punt de la façana accessible

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS

(2)

- De 25 m d’amplada, permanentment lliure de vegetació baixa i
arbustiva, amb la massa forestal aclarida i branques baixes esporgades.

‣ Franja de separació:
‣ Vies d’accés:
(Compleixen les condicions dels vials d’aproximació)

a) Dues vies d’accés alternatives (preferentment)
b) Accés únic (si no és possible l’opció anterior): acaba en cul de sac
on es pugui inscriure un cercle de 12,50 m de radi.

(1)

I les Instruccions tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya http:www.gencat.cat/interior/esc/docs/esc_prevencio_et.htm
Només dels espais que formen part del projecte d’edificació. Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic.
Es comprovarà la seva existència a la via pública. Aquesta instal·lació s’hauria de tenir en compte en el planejament i en el projecte
d’urbanització. Si es preveu en el projecte d’edificació, caldrà indicar-ho.
(4)
En vials sense sortida, l’amplada mínima caldria que fos de 5 m per permetre el pas simultani de dos vehicles.
(5)
Segons la SP 113 s’ha de poder inscriure un circumferència D 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans.
(2)

D 241/94 i Instruccions
Tècniques complementàries
(SP) de la DGPEIS de la
Generalitat de Catalunya

(3)

ACCESSIBILITAT
PER FAÇANA

FAÇANA ACCESSIBLE
(Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció)
‣ Nombre de façanes accessibles:
‣ Forats per a l’accés
dels bombers

D 241/94
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- Una, com a mínim

- Ubicació:

- A cada planta i separació ≤ 25 m entre eixos de dos forats consecutius.

- Ampit:

- Altura ≤ 1,20 m

- Dimensions:

- Amplada ≥ 0,80 m; - Altura ≥ 1,20 m

- Accessibilitat:

- Sense elements que dificultin l’accés a l’interior de l’edifici.

- Operabilitat:

- Fàcilment operables amb estris de bombers tant per l’exterior com per l’interior.

- Identificació:

- Fàcilment identificables pels bombers o estar senyalitzats

✔

Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006, RD 1371/2007, O VIV/984/2009 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/07 i 25/1/08, 23.04.09)
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SI 6 Resistència al foc de l’estructura
ELEMENTS
ESTRUCTURALS
PRINCIPALS

EDIFICI, R t
ÚS DEL LOCAL O ZONA

RESISTÈNCIA AL FOC

(1)

segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, ha (ascendent); hd (descendent)
Plantes sota rasant

Forjats, bigues i suports de
plantes i de cobertes

Oficina Consultora Tècnica· Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Rh_u_a v.2

setembre 2009

CTE

Plantes sobre rasant

ha ≥ 1,50 m

hd ≤ 15 m

Habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres
amb estructura independent

R 30

R 30

Residencial Habitatge plurifamiliar inclòs
l’estructura comuna dels habitatges unifamiliars
adossats o en filera

R 120

R 60

Aparcament

R 120

R 120

✔

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t
ÚS DEL LOCAL O ZONA

RESISTÈNCIA AL FOC

Local o zona de risc especial d’incendi
(1)

(1)

segons classe de risc

baix

mig

R 90

R 120

La resistència al foc R d’un sostre que separa sectors o locals de risc és funció del sector o local de risc inferior.
Els sostres d’un mateix sector tindran la resistència al foc que s’exigeix a aquest sector.
Qualsevol sostre que hagi de garantir una resistència al foc, R, ha de ser accessible, com a mínim, per una escala que garanteixi aquesta
mateixa R.

COBERTES LLEUGERES, R t
CONDICIONS

RESISTÈNCIA AL FOC
2

- Càrrega permanent ≤ 1 kN/m (deguda únicament al seu tancament)
- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants
CTE DB SI 6.2

ELEMENTS
ESTRUCTURALS
SECUNDARIS
Sobre llindes, altells o
entreplantes.
CTE DB SI 6.2

DETERMINACIÓ
DE LA
RESISTÈNCIA
AL FOC

- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni
comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi.

R 30

CONDICIONS

RESISTÈNCIA AL FOC

Quan el seu col·lapse davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als
ocupants, ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o la
compartimentació en sectors d’incendi de l’edifici, com és el cas de petites entreplantes o
terres o escales de construcció lleugera, etc.

No cal complir cap
exigència de
resistència al foc

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t
a) S’adopten les classes de resistència al foc
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1)

- Annex C: Estructures de formigó armat
- Annex D: Estructures d’acer
- Annex E: Estructures de fusta
- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,
bloc formigó)

b) Referència als resultats d’assaigs emesos per
laboratoris acreditats:
CTE DB SI 6.6 i
Annexes DB SI
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✔

(1)

- Assaigs especificats al RD 312/2005 i al RD 110/2008 i a les
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI.

Podeu consultar a www.coac.net/coditècnic el Manual del DB SI 6 on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de
diferents tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI.

✔
✔
✔
✔
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MC 3.2.3. Utilització
Donat que no es tracta d’un edifici de nova construcció, sinó d’una reforma interior d’un edifici existent, el
DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat només serà d’aplicació a la part afectada per la reforma, és a
dir, en aquest cas, a l’interior del nou habitatge. Recordar que l’àmbit d’aplicació del DB SUA és específic
per a cada secció i, en alguns casos, per a cada apartat.
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals
es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en la fitxa justificativa que s’adjunta al
final d’aquest apartat.
SUA 1 Seguretat enfront al risc de caigudes
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, els desnivells, i la neteja de vidres
transparents exteriors compliran el DB SUA 1.
SUA 2 Seguretat enfront al risc d’impacte o d’atrapament
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar amb elements fixes i practicables o quedar enganxats
amb elements d’obertures i tancaments automàtics, complint amb el DB SUA 2.
SUA 3 Seguretat enfront al risc d’immobilització
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte (e.g. bany de
l’habitatge amb porta amb sistema de desbloqueig des de l’exterior), complint amb el DB SUA 3.
SUA 4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
S’assegurarà una correcta il·luminació, en especial en els eixos de circulació i escales.
SUA 5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
Aquest document NO és d’aplicació en el present projecte ja que es tracta d’una reforma puntual dins
d’un edifici, i només és d’aplicació per a edificis amb previsió de més de 3.000 espectadors drets.
SUA 6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
Aquest document NO és d’aplicació en el present projecte ja que es tracta d’una reforma puntual dins
d’un edifici, i només és d’aplicació per a piscines d’ús col·lectiu.
SUA 7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
Aquest document NO és d’aplicació en el present projecte ja que no s’intervé en cap zona d’aparcament.
SUA 8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
Aquest document NO és d’aplicació en el present projecte ja que es tracta d’una reforma puntual dins
d’un edifici.
SUA 9 Accessibilitat
Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 3.1.1.
Habitabilitat i Accessibilitat d’aquesta Memòria (condicions relatives a funcionalitat).

MEMÒRIA
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RESIDENCIAL HABITATGE
unifamiliar sense elements comunitaris

Paràmetres del DB Seguretat d’Utilització i accessibilitat

SUA

1/2
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AMBIT D’APLICACIÓ
Nova construcció
CONJUNT EDIFICI

Ampliació

(1)

Reforma

1

ENVOLVENT (pell de l’edifici)

2

EDIFICI

(2)

✔

Rehabilitació

Canvi d’ús

(3)

√

2.1

Circulació exterior vinculada exclusivament a l’accés a l’edifici

√

2.2

INTERIOR DE L’HABITATGE (Annex A “Terminologia” del DB SUA s’especifica que és ús restringit)

√

3

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP → Veure fitxa específica SUA-8

4

USOS

Petits Recintes → aparcament i trasters → Veure document annex

associats a
l’habitatge:

APARCAMENT exclusiu unifamiliar → NO és d’aplicació el DB SUA-7 (Risc causat per vehicles en moviment)
PISCINA exclusiva unifamiliar → NO és d’aplicació el DB SUA-6 (Risc d’ofegament)

1

Contemplat en
projecte

ENVOLVENT (pell de l’edifici)

BARRERES DE
PROTECCIÓ,
Característiques

SUA1 ‣ ALTURA de les barreres - ΔH ≤ 0,55m → No cal barrera de protecció
(h), segons desnivell (ΔH)
- 0,55m < ΔH ≤ 6m → h ≥ 0,90m
a protegir:
- ΔH > 6m → h ≥ 1,10m

‣ CONFIGURACIÓ

No són escalables

‣ RESISTENCIA

(4)

✔

i es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de ∅ < 0,10m

* Resistiran una força horitzontal qk ≥ 0,8 kN/m

de les barreres de
protecció

(5)

* Cobertes accessibles només per a conservació → força horitzontal qk ≥ 0,8 kN/m( 6)
* Cobertes transitables accessibles només privadament → força horitzontal qk ≥ 1,6 kN/m (6)

SUA1 ‣ NETEJA

SUPERFICIES DE
VIDRE EXTERIOR

✔

* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o bé

En vidres transparents, a
una alçada > 6m sobre
rasant, cal garantir-la
mitjançant:

* Es permet la neteja des de l’interior en les següents condicions:

SUA2 ‣ PROTECCIÓ A
IMPACTES

- es garanteix l’accessibilitat de les superfícies de vidre (7)
- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida

✔

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte, o bé

✔

* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte -x (y) z- (9) en funció del
desnivell (ΔH) existent entre els dos
costats de la superfície de vidre:

Identificar les àrees de risc
d’impacte -a les portes i
paraments fixes (8)- i
protegir-les, mitjançant:

SUA2 ‣ PROTECCIÓ A

ELEMENTS
PRACTICABLES

✔

(6)

ΔH < 0,55m → classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (9)
0,55m ≤ ΔH ≤ 12m → classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (9)
ΔH > 12m → classe “qualsevol (B ó C) 1” (9)

* Portes corredisses d’accionament manual → es garanteix distància ≥ 0,20m a qualsevol element fix

ENGANXADES

✔

* Portes de vianants automàtiques → tindran marcatge CE
* Elements d’obertura i tancament automàtic → disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE

2. E D I F I C I

2.1. Circulació EXTERIOR vinculada a l’accés a l’habitatge (entorn immediat)

CONDICIONS
GENERALS

SUA1 ‣ DESNIVELLS

* ≤ 0,55m

Contemplat en
projecte

→ No cal barrera de protecció

* > 0,55m → PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció, o bé

✔

→ La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda

SUA1 ‣ BARRERES DE PROTECCIÓ
dels desnivells

* Altura i configuració de les barreres de protecció → es garanteixen els mateixos
valors definits a l’apartat de l’envolvent
* Resistència:

✔

- Circulació de persones: força horitzontal qk ≥ 0,8 kN/m
- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk ≥ 1,6 kN/m

SUA2 ‣ CONFIGURACIÓ DELS

ESPAIS DE CIRCULACIÓ:
protecció a impactes

SUA2 ‣ ELEMENTS PRACTICABLES:
protecció a impactes i
enganxades

SUA4 ‣ IL·LUMINACIÓ

CONDICIONS
PARTICULARS

· ESCALES

* Altura lliure de pas → ≥ 2,10m; portes → ≥ 2,00m
* Portes corredisses d’accionament manual, portes de vianants automàtiques i
elements d’obertura i tancament automàtic→ es garanteixen els mateixos
paràmetres definits a l’apartat de l’envolvent

Enllumenat normal en zones de circulació vinculades a l’accés→ il·luminància, E ≥ 20 lux
(valors mesurats a nivell de terra i factor d’uniformitat mig ≥ 40%)

SUA4 ‣ IL·LUMINACIÓ
No hi ha especificacions

2016_Vilassar de Mar
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✔

* Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells

SUA1 Es garantiran els mateixos paràmetres que a les escales de l’interior de l’habitatge

· RAMPES
Ref. del projecte

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes: altura de col·locació ≥ 2,10m

* Enllumenat normal en escales vinculades a l’accés→ il·luminància, E ≥ 20 lux
(valors mesurats a nivell de terra i factor d’uniformitat mig ≥ 40%)

✔

✔
✔

CTE

Paràmetres del DB Seguretat d’Utilització i accessibilitat

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/2007, 25/1/2008 i 23/4/2009) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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2. E D I F I C I
DESNIVELLS interiors

SUA1 * ≤ 0,55m
* > 0,55m

SUA

2/2

Contemplat en
projecte

2.2. Interior de l’HABITATGE (ús restringit)

(Balcons i finestres ja
contemplats a l’envolvent)

BARRERES DE
PROTECCIÓ

RESIDENCIAL HABITATGE
unifamiliar sense elements comunitaris

→ no cal barrera de protecció
→ PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció, o bé
→ La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda

SUA1 ‣ ALTURA de les barreres (h): * 0,55m < ΔH ≤ 6m → h ≥ 0,90m
en funció del desnivell (ΔH) a
protegir:

‣ CONFIGURACIÓ

✔

* ΔH > 6m → h ≥ 1,10m

✔

* ΔH > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m → h ≥ 0,90m
* no són escalables (4) i
es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de ∅ < 0,10m (5)

‣ RESISTENCIA de les barreres de protecció → Resistiran una força horitzontal qk ≥ 0,8 kN/m(6)

CONDICIONS
GENERALS

* Altura lliure de pas: ≥ 2,10m; portes ≥ 2,00m

SUA2 ‣ IMPACTES

✔
✔
✔

* Protecció dels elements volats d’altura < 2m

SUA2 ‣ SUPERFICIES DE VIDRE: * Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte, o bé
protecció a impactes

Identificar les àrees de risc
d’impacte -a les portes i
paraments fixes (8)- i protegirles, mitjançant:

SUA2 ‣ ENGANXADES

* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte -x (y) z- (9) en funció del
desnivell (ΔH) existent entre els dos
costats de la superfície de vidre:

ΔH < 0,55m → classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (9)
0,55m ≤ ΔH ≤ 12m → classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (9)

✔

ΔH > 12m → classe “qualsevol (B ó C) 1” (9)

* Portes corredisses d’accionament manual → es garanteix distància ≥ 0,20m a qualsevol
element fix

✔

* Elements d’obertura i tancament automàtic → disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies.

CONDICIONS
PARTICULARS

SUA1 ‣ Amplada dels trams:
‣ Graons:

· ESCALES

≥ 0,80m (D.141/2012 “Condicions d’Habitabilitat” fixa una amplada ≥ 0,90m)

✔

- frontal ≤ 0,20m
- estesa ≥ 0,22m
- s’admeten graons sense frontal

✔
(10)

‣ Replans:

→ s’admeten partits amb graons a 45º

‣ Barreres de protecció:

→ els costats oberts disposaran de baranes
→ configuració segons definició anterior

‣ Escales de traçat corbat:

* graons → el costat més estret ≥ 0,05m
→ el costat més ample ≤ 0,44m

✔

* mesura de l’estesa: → trams amplada <1m a l’eix
→ trams amplada ≥ 1m a 0,50m del costat més estret

· RAMPES

No hi ha especificacions per a l’ús restringit

BANYS I CAMBRES
HIGIÈNIQUES

seran elements laminats o trempats que
SUA2 ‣ Dutxes i banyeres → la superfície vidrada de les seves portes i tancaments
(11)

✔

SUA3 ‣ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior

✔

DIPÒSITS, POUS

SUA6 ‣ Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistència

LOCALS DE RISC

aguantin sense trencar un impacte nivell 3

‣ Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per “personal autoritzat”

Trasters, etc. → Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge

(1)
(2)
(3)
(4)

En ampliacions d’edificis existent, aquest DB només s’aplicarà a les parts ampliades
En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la reforma, sempre que això n’augmenti la seguretat segons DB SU
Quan un canvi d’ús afecti només a part d’un edifici, aquest DB només s’aplicarà a la part afectada pel canvi d’ús
Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament,
inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària
(5) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a ≤ 0,05m de la línia
d’inclinació de l’escala
(6) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior
(7) Neteja de vidres des de l’interior: tota la superfície exterior d’envidrament estarà compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable
situat a una alçada ≤ 1,30m
(8) Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea
compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m
(9) Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio
plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres: (β)
- que el DB SU anomena x (y) z.
β (“y” segons DB SU) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del
vidre trempat, etc.
i (“x” i “z” segons DB SU) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1,2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per
l’assaig. Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a
(“z” segons DB SU) són més restrictives que per a (“x” segons DB SU)
(10) Graons sense frontal (ús restringit): La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa
del graó superior
(11) Tot i que s’ha canviat la manera de definir els vidres, la nomenclatura antiga es manté per a les portes i tancaments de dutxes i banyeres. Interpretem però, que el
nivell d’impacte exigit correspon al més baix, és a dir el que pertoca per a un desnivell entre els dos costats del vidre de ΔH < 0,55m ( classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” )
Ref. del projecte
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MC 3.3. Condicions d’habitabilitat de l’edifici
MC 3.3.1. Salubritat
La correcta aplicació del DB HS Salubritat suposa satisfer els requisits bàsics de higiene, salut i protecció del
medi ambient. El seu àmbit d’aplicació s’especifica a cada secció, que tot seguit es detallarà, mentre que la
fitxa justificativa corresponent s’adjunta al final d’aquest apartat.

HS 1 Protecció front les humitats
En tot cas sempre es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l’interior de
l’habitatge i en els seus tancaments complint el DB HS1.
HS 2 Recollida i evacuació de residus
La secció HS2 només és d’aplicació en edificis d’habitatges de nova construcció i no en intervencions
d’edificis existents; per tant, NO és d’aplicació en el present projecte.
HS 3 Qualitat de l’aire interior
El nou habitatge disposarà dels mitjans de ventilació que compleixin els paràmetres de condicions de
disseny d’acord amb el DB HS3. En el present projecte, els sistemes de ventilació combinaran sistemes de
ventilació natural mitjançant l’obertura de finestres i portes exteriors, i sistemes de ventilació mecànica
i/o híbrida.
HS 4 Subministrament d’aigua
El nou habitatge disposarà dels mitjans adequats pel subministrament d’aigua i equipament higiènic
d’acord amb el DB HS4. L’objectiu és garantir un consum d’aigua de forma sostenible, aportant cabals
suficients per al funcionament dels diferents equipaments higiènics prevists, sense alteració de les
propietats d’aptitud per al consum. També impedint possibles retorns que puguin contaminar la xarxa,
mitjançant la incorporació de mitjans que permetin l’estalvi i control del cabal d’aigua. En conformitat del
D 21/2006, d’ecoeficiència en els edificis, les cisternes dels vàters tindran mecanismes de doble
descàrrega i en cas de la previsió d’instal·lació de rentavaixelles, aquesta serà amb aigua freda i calenta.
HS 5 Evacuació d’aigües residuals
S’actuarà sobre la instal·lació interior de sanejament fins a la connexió al clavegueram d’acord amb allò
establert al DB HS5 i el D 21/2006 d’ecoeficiència. Així mateix, es recolliran les aigües pluvials de la
coberta, la terrassa i el pati seguint les prescripcions del DB HS5.

MEMÒRIA
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT
Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE)
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”
MURS
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Ks (cm/s)

Taula 2

-2

10-5<Ks<10-2

Alta

Mitja

Baixa

> 10

≤ 10

Mitja

Baixa

IV

V

≥ 10

✔

Grau d’impermeabilitat

-5

≤ 10

(3)

1

✔

TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Ks (cm/s)
Alta

Taula 2

-5

✔
✔

Grau d’impermeabilitat
(4)

1

FAÇANES
Zona Pluviomètrica

(5)

Taula 5I

II

III

Zona eòlica

Tot Catalunya és zona eòlica C

Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)
Classe d’entorn

✔

(6)

Taula 6

≤ 15

✔

16-40
E0

Grau d’impermeabilitat

✔

(7)

41-100

✔

E1

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1
Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament.
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE)
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”
Edificis
d’habitatges

Edificis
d’altres usos
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Espais comuns de l’edifici

Interior de l’habitatge

En funció del sistema de
recollida municipal

Previsió de magatzem o espai de
reserva

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta

L’edifici disposa d’un magatzem
de contenidors

Contenidors de la brossa al carrer

L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu
interior d’espais per
emmagatzemar les cinc fraccions
dels residus ordinaris.

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat
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HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin
de manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió
de l’aire viciat pels contaminants.
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de
la combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”
VENTILACIÓ
DELS RECINTES

Interior dels
habitatges

Ventilació
general

Àmbit:

Conjunt de l’habitatge

(apartat 3.1.1)

Sistemes:

- Híbrid, o bé

Cabals
mínims:

Admissió d’aire
de l’espai exterior

- Dormitoris → 5 l/s persona

(1)

- Sala d’estar → 3 l/s persona
menjador

Extracció de
l’aire viciat (2)

- Banys

→ 15 l/s local

- Cuina

→ 2 l/s m2

✔

- Mecànic

Es garantiran els
cabals mínims de
ventilació mitjançant
la implantació dels
sistemes de
ventilació adequats

(taula 2.1)

Ventilació
addicional
(apartat 3.1.1)

Àmbit:

Cuina

Cabal
mínim:

Extracció mecànica per a bafs → 50 l/s
i contaminants de la cocció (2)

(taula 2.1)

Ventilació
complementària
(apartat 3.1.1)

Magatzem de residus
en edificis d’habitatges
(4)

Cabal mínim:

Àmbit:

Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina

Elements:

Finestres o portes exteriors practicables. (1)

(apartat 4.4)

10 l/s m2

(taula 2.1)

Superfície practicable≥ 1/20 Superfície útil del
local
Sistema de ventilació: (1) (2)

- Natural,

(apartat 3.1.2)

- Híbrid, o bé
- Mecànic

Trasters en edificis
d’habitatges

Cabal mínim:

0,7 l/s m

2

(taula 2.1)

Sistema de ventilació:

(1) (2)

(apartat 3.1.3)

- Natural,

✔

- Híbrid, o bé
- Mecànic

Aparcaments

Cabal mínim:
(taula 2.1)

120 l/s plaça

Sistema de ventilació:
(apartat 3.1.4)

(1) (2)

- Natural,
- Híbrid, o bé
- Mecànic

EVACUACIÓ DELS
PRODUCTES DE
LA COMBUSTIÓ

Locals d’altres tipus

- Cal observar les condicions establertes per al RITE

De les instal·lacions
tèrmiques

- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (5)

(1)

En absència de norma urbanística que ho reguli, les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació
complementària han de comunicar amb un espai exterior que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):
- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D ≥ H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D ≥ 3 m.
(2)

L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador:
- Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m com a mínim; 2m si és transitable; superar l’altura de qualsevol
obstacle que estigui a uns distància entre 2 i 10m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a una
distància ≤ 2m.
- Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de
qualsevol punt on puguin haver persones de forma habitual.
(3)

L’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius i el D 141/2012
d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes fins a la coberta de l’edifici.
(4)

Si en el projecte només es contemplal’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació.
(5)

Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de
combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Qualitat de l’aigua

Protecció contra retorns

Condicions mínimes
de subministrament
als punts de consum

L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.
Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida
útil de la instal·lació.
El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens
patògens.

Sistemes antiretorn:

Se’n disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran
discontinuïtats entre:

Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública
Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació
Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i
equips de la instal·lació

Buidat de la xarxa:

Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat

Cabals
instantanis mínims:

Aigua Freda
q ≥ 0,04l/s
q ≥ 0,05l/s
q ≥ 0,10l/s
q ≥ 0,15l/s
q ≥ 0,20l/s
q ≥ 0,25l/s
q ≥ 0,30l/s
q ≥ 0,60l/s

✔

✔

✔
urinaris amb cisterna
“pileta” de rentamans
rentamans, bidet, inodor
urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada
dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador
rentavaixelles industrial (20 serveis)
banyera ≥ 1,40m, aigüera no domèstica
rentadora industrial (8kg)

Aigua Calenta (ACS)
q ≥ 0,03l/s
q ≥ 0,065l/s
q ≥ 0,10l/s
q ≥ 0,15l/s
q ≥ 0,20l/s
q ≥ 0,40l/s

Pressió:

“pileta de rentamans
rentamans, bidet
dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig,
aixeta aïllada
banyera < 1,40m rentadora domèstica
banyera ≥ 1,40m, aigüera no domèstica,
rentavaixelles industrial (20 serveis)
rentadora industrial (8kg)

Pressió mínima: Aixetes, en general
Escalfadors i fluxors

P ≥ 100kPa
P ≥ 150kPa

Pressió màxima: Qualsevol punt de consum

Manteniment

SENYALITZACIÓ

Aigua no apta per al
consum

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a
considerar

Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge)

Dimensions dels locals

Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per
poder realitzar-lo correctament.
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats)

Accessibilitat de la
instal·lació

Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres.
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars)

Identificació

Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin
aigua no apta per al consum.

Comptatge

Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a
cada unitat de consum individualitzable.

✔

Xarxa de retorn d’ACS

La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del
punt de producció fins al punt de consum més allunyat la longitud
de la canonada sigui > 15m

✔

A les cambres humides dels edificis o zones de pública
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors
en disposaran.

✔

Dispositius d’estalvi
d’aigua
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HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES
Exigències bàsiques HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Objecte

La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació
d’altre tipus de residus.
S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.

✔

Ventilació

Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el
correcte funcionament dels tancaments hidràulics.

✔

Traçat

El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior.

✔

Dimensionat

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en
condicions segures.

✔

Manteniment

Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran arquetes o registres.

✔
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MC 3.3.2. Protecció contra el soroll
El DB HR Protecció contra el soroll NO és d’aplicació en el present projecte ja que dins del seu d’àmbit
d’aplicació s’exclouen les reformes en edificis existents, a no ser que sigui una rehabilitació integral de
l’edifici que no és el cas.

MC 3.3.3. Estalvi d’energia
L’àmbit d’aplicació del DB HE Estalvi d’energia s’especifica a cada subsecció, que tot seguit es detallarà. Cal
recordar que en el cas d’intervenció en edificis existents, sempre apliquen els criteris generals de no
empitjorament, de flexibilitat, i de reparació de danys. Les respectives fitxes justificatives corresponents,
facilitades pel COAC per a la verificació del seu degut compliment, s’adjunten al final d’aquest apartat.
HE 0 Limitació del consum energètic
La secció HE0 és d’aplicació en ampliacions d’edificis existents pel que serà d’aplicació en el present
projecte.
HE 1 Limitació de la demanda energètica
La secció HE1 és d’aplicació en ampliacions d’edificis existents pel que serà d’aplicació en el present
projecte.
HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
S’entén com instal·lacions tèrmiques les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i
ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària (ACS), destinades a donar resposta a la demanda de
benestar tèrmic i higiene dels ocupants de l’edifici. Es regularà el rendiment de les instal·lacions
tèrmiques i dels seus equips, d’acord amb el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis
(RITE).
HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
No es tracta d’un edifici de nova construcció, ni d’una rehabilitació integral de superfície útil superior a
2
1.000m , per tant NO és d’aplicació en el present projecte.
HE 4 Contribució solar mínima d’ACS
No es tracta d’un edifici de nova construcció, ni d’una rehabilitació integral de l’edifici o de la instal·lació
tèrmica, per tant NO és d’aplicació en el present projecte.
HE 5 Contribució solar fotovoltaica
No es tracta d’un edifici de nova construcció, ni d’una rehabilitació integral de superfície útil superior a
2
5.000m , de tipologia d’ús que requereixin incorporar sistemes de captació i transformació d’energia solar
en energia elèctrica per procediments fotovoltaics (e.g., usos de pública concurrència: hipermercats,
instal·lacions esportives, hospitals, pavellons, etc.), per tant NO és d’aplicació en el present projecte.

MEMÒRIA
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HE 0

Limitació del consum

Projecte Executiu

h ab it atg e i a l t re s u so s
Referència de projecte:

2016_Vilassar,de,Mar

DADES
Tipus d’intervenció:

Obra nova

Ús de l’edifici:

✔

Ampliació d’edifici existent

Sup. Útil (1) = 181,40

Habitatges

m2

1

deﬁnir,ús

Altre ús:

Zona climàtica hivern:

✔

A

B

✔

C

D

E

JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA
✔

Edificis d’ús habitatge
El consum energètic d’energia primària no renovable de l’edifici o de la part ampliada no ha de superar el seu
valor límit.
C o n s u m e n e r g è t i c d ’ e n e r g i a p r i m à r i a n o r e n o v a b l e (kW∙h/m2∙ any)
clima hivern

40

1000

1000

45
50

valor de càlcul Cep

A

Cep =

0

≤

B

Cep =

0

≤

C

Cep =

59,7

≤

1500

27
60

3000

3000

D

Cep =

0

27
70

3000
4000

3000
4000

E

Cep =

00,0
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1500

✔

≤
≤

valor límit Cep,lim

40
45
50

60
70

1000
S
1000
S
1500
S
3000
S
4000
S

1040
1045
1550
3060
4070

procediment de càlcul del consum energètic: CERMA

✔

Edificis d’ús diferent al d’habitatge
La qualificació energètica per a l’indicador “consum energètic d’energia primària no renovable” de l’edifici o la part
ampliada ha de ser d’una eficiència igual o superior a la classe B, d’acord al procediment bàsic per a la certificació
d’eficiència energètica dels edificis.
Indicador de consum energètic d’energia primària no renovable

Classe:

B

≥ Classe B

procediment de càlcul de la qualificació energètica: CERMA

(1) Superfície útil dels espais habitables de l’edifici
1/1
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HE 1

Limitació de la demanda energètica

Projecte execució

Obra nova i ampliació
ús habitatge o assimilable

Referència de projecte:

2016_Vilassar,de,Mar

DADES
Tipus d’intervenció:
Ús edifici:

Obra nova

Intervenció en edificis existents:

Habitatge,(ús,residencial,privat)

Clima hivern:

A

B

✔

C

Sup. Útil
D

E

Clima estiu:

1

(1)

m2 1

= 181,40
2

✔

Ampliació

✔

3

4

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA
Procediment de càlcul (demanda/transmitàncies límit : CERMA
Valors de la demanda energètica
La demanda energètica de calefacció, Dcal, i refrigeració, Dref, de l’edifici o part ampliada no ha de superar el seu
valor límit.

20

1000

Calefacció

( kW∙h/m2∙ any)

clima hivern

valor de càlcul (Dcal)

27
27
40

2000
2000
3000

valor límit

Dcal =

0

≤ 15

B

Dcal =

0

≤ 15

C

Dcal =

68,8

≤ 20

1000
S

D

Dcal =

0

≤ 27

E

Dcal =

00,0

≤ 40

2000
2000
3000

( kW∙h/m2∙ any)

valor de càlcul (Dref)

clima estiu

A

1000
✔

Refrigeració

valor límit

1

Dref =

0

≤ 15

2

Dref =

4,2

≤ 15

1020

3

Dref =

0

≤ 15

2000
S

2027

4

Dref =

0

≤ 20

3000
S

3040

✔
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Limitació de les descompensacions
transmitància tèrmica màxima,

U
de l’element, W/m2 K

W/m2 K

Zona climàtica d’hivern
A

B

✔

C

D

E

Tancaments en contacte amb l’exterior:
‐ Murs i elements en contacte amb el terreny

0,49

≤

1,25

1,00

0,75

0,60

0,55

‐ Cobertes i terres en contacte amb l’aire

0,40

≤

0,80

0,65

0,50

0,40

0,35

‐ Obertures

2,60

≤

5,70

4,20

3,10

2,70

2,50

1,25

1,10

0,95

0,85

0,70

Particions interiors entre unitats d’ús diferents:
‐ horitzontals

E

≤

‐ verticals

E

≤

‐ mitgeres

E

≤

Particions interiors entre unitats del mateix ús:
‐ horitzontals

E

≤

1,80

1,55

1,35

1,20

1,00

‐ verticals

E

≤

1,40

1,20

1,20

1,20

1,00

permeabilitat
a l’aire l’element

Obertures

E

permeabilitat a l’aire màxima, m3/h m2
≤

50

50

27

27

27

L i m i t a c i ó d e l e s c o n d e n s a c i o n s i n t e r s t i c i a l s . V e r i f i c a c i ó m i t j a n ç a n t : indicar
(1) Superfície útil dels espais habitables de l’edifici
1/1
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Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RITE

RITE
P. EDIFICACIÓ

Ref. del projecte: 2016 - Vilassar de Mar
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DADES DE L’EDIFICI O LOCAL
Ús previst (1)
Administratiu

Comercial

Tipus d’intervenció en l’edifici o local
Nova construcció

Pública
concurrència

Docent

Residencial
habitatge

✔

Residencial
públic

Sanitari

(2)

Canvi d’ús

Rehabilitació (2)

Altres intervencions en edifici o local existent

✔

Tipus d’intervenció en les instal·lacions
Nova instal·lació

✔

Reforma de la
instal·lació

- Canvi del tipus d’energia
- Incorporació d’energies renovables (3)
- Altres:

✔

- Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció
d’ACS o la modificació dels existents.
- Substitució dels subsistemes de climatització o de producció d’ACS o
l’ampliació del nombre d’equips de generadors de calor o fred.
- El canvi d’ús previst de l’edifici. (4)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
Objecte
Climatització (5)

Calefacció (6)

✔

Refrigeració(7)

Ventilació (8)

Suma de Potències
individuals previstes(11)

Calor

Producció d’aigua calenta sanitària,
(ACS) (9)

✔

Centralitzada

Calor

kW

Fred

kW

Tipus d’instal·lació
Individual

Nombre
d’individuals

✔

Calor

1

Fred

kW

30,00

Fred

kW

Centrals de producció de calor o fred
Caldera

Caldera
mixta

✔

Unitat
autònoma
compacta

Unitat
autònoma
partida

Bomba
de calor

Planta
refredadora

Captadors
solars

✔

Altres
(10)

Previsió de potència tèrmica nominal total, P
Calor (11)

30,00 kW Fred (11)

kW

kW

P equip recolzament

Solar (12)

P equivalent (0,7 kW/m2 x S captadors)

1,08 kW

Fonts d’energia previstes
Electricitat

✔

Combustible gasós

Combustible líquid

Energia solar

Altres

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR
Objecte
ACS

✔

Calefacció

Climatització

✔

Escalfament d’aigua del vas de les piscines

Dades de la instal·lació
Demanda energètica
anual estimada (13)

kWh

Cobertura anual
estimada (13)

%

P tèrmica de l’equip
de recolzament (12)

kW

Captació
Individual

✔

Col·lectiva

Superfície de captació
total prevista (13)

Col·lectiva

Volum d’acumulació total (13)

2
1,54 m

Potència tèrmica equivalent
P = 0,7 kW/m2 x S captadors (12)

1,08 kW

Acumulació
Individual

✔

D O C U M E N T A C I Ó No cal
documentació
TÈCNICA
per donar compliment
al RITE
i a la Instrucció 4/2008
(14)

✔

100 litres

Nombre de dipòsits

a) P calor i/o fred < 5 kW
b) Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos
elèctrics- amb P individual o suma de P ≤ 70 kW
c) Sistemes solars d’un únic element prefabricat
d) Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P < 5 kW (0,7 W/m2x m2)

MEMÒRIA
TÈCNICA

- 5 kW ≤ P calor i/o fred ≤ 70 kW

PROJECTE

- P calor i/o fred > 70 kW: - Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de

(15)

Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la
instal·lació hagi estat executada.
l’edifici, o bé

- Projecte específic de la instal·lació elaborat per
altres tècnics: cal fer referència del contingut i l’autor
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1 Ut.

✔

RITE

RITE

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
Projecte

G ene ra l

En l’àmbit del CTE:

“Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les
mateixes i dels seus equips.

CTE HE 2

✔

juny 2008

Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”.
“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir
i utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene,
eficiència i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o
normativa que pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”.
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En l’àmbit del RITE:

RITE

✔

CTE
HE 4, HS 3, HR

D. 21/2006
Ecoeficiència
Prevenció i control
de la legionel·losi

Benestar
i H ig i e n e

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents:
“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.”

RITE IT 1.1.4.1

Qualitat de l’aire
interior

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants
que es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant
un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.”

RITE IT 1.1.4.2

Higiene

Qualitat de
l’ambient acústic

S e gu ret at

Ref. projecte:

✔

Qualitat tèrmica
de l’ambient

(*) En l’àmbit del CTE, cal
disposar d’un sistema de
ventilació que garanteixi
l’exigència bàsica HS 3
“Qualitat de l’aire interior”:

Efic iè ncia
e ne rg èt ica

RITE IT 1.1

- Ventilació de l’interior dels habitatges →
- Ventilació en la resta d’edificis → s’aplicaran
criteris anàlegs al CTE DB HS3

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es
redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de
sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents:

✔
CTE DB HS 3

RITE IT 1.1.4.3
Prevenció i control
de la legionel·losi

RITE IT 1.1.4.4
CTE DB HR

Distribució
de calor i fred

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats
terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .”

RITE IT 1.1.4.2

Regulació i
control

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions
de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””

RITE IT 1.1.4.3

Comptabilització
de consums

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris.”

RITE IT 1.1.4.4

Recuperació
d’energia

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”

RITE IT 1.1.4.5

Utilització
d’energies
renovables

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles,
amb l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.”

RITE IT 1.1.4.6

2016 - Vilassar de Mar

Hash: sCzQdzBIGXRXJdCuxaebMlFdR3g=

✔

✔

RITE IT 1.2.4.1

✔

✔

✔

✔

✔
✔

CTE DB HE 4

- Si la demanda d’ACS és ≥ 50 l/dia a 60ºC

D. 21/2006

- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades

Ecoeficiència

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es
previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de
produir en els usuaris molèsties i malalties.”

✔

RITE IT 1.2

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop
possible al seu règim de rendiment màxim.”

Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS:

✔

RITE IT 1.1.4.2

Rendiment
energètic

(*) En l’àmbit del
CTE HE 4

✔

RITE IT 1.3

✔

RITE

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RITE

NOTES
(1)

A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes):
-

Edificis o locals institucionals: Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc.

- Edificis o locals de pública concurrència: Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats
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recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars.

(2)

El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant,
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”.
En l’àmbit del CTE, s’entén per rehabilitació d’edificis, intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges.

(3)

A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de
producció d’ACS: per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS ≥ 50 litres a Tª 60 ºC .

(4)

L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.

(5)

Climatització: procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais.

(6)

Calefacció: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa).

(7)

Refrigeració: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda).

(8)

Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per
garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document
bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”.

(9)

Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per
a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és ≥ 50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades.

(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc.
(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de
calor o fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis,
escalfadors acumuladors i termos elèctrics) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a suma de les
potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar
en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.
P total = Σ P generadors
* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació,
serà la més gran de les dues.
*

A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges:
Termos elèctrics per producció d’ACS:

Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW

Escalfadors instantanis per producció d’ACS:

Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)

Calderes mixtes de calefacció i ACS:

Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW

Aparells d’aire condicionat, només refrigeració:

El rati de refrigeració es troba entre 100-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de
Catalunya, un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW

Aparells d’aire condicionat per refrigeració i
calefacció (bomba de calor):

El rati de fred és igual al cas anterior.
El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m2.

(12) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà:
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé
2

b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m , si no existeix equip
d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:
2

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m x S captadors
(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...)
(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment
administratiu a Catalunya”
(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques (article 16 del RITE, RD 1027/2007):
Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.
El projecte descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d’execució de les mateixa, amb el
detall suficient perquè es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.
En el projecte s’inclourà la següent informació:
a) Justificació de que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la
resta de normativa aplicable.
b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal·lació projectada, així com les seves
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.
c) Les verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.
d) Les instruccions d’ús i manteniment d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual
d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.
Ref. projecte:
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
Es detallen, a continuació, els diferents treballs necessaris per les obres i instal·lacions objecte del projecte,
desenvolupant els sistemes constructius afectats.

MC 0 Treballs previs i enderrocs
A nivell de moviment de terres, el present projecte pretén realitzar el moviment necessari per al pas de les
instal·lacions soterrades necessàries de l’habitatge (nova connexió al clavegueram i instal·lació de terra
radiant), així com deixar lloc per al fossat de l’ascensor de 20cm de profunditat. Deixar constància que el
terra hidràulic existent en la planta baixa serà extret amb la màxima cura per poder ser recol·locat a
posteriori. Així mateix, en el pati exterior es pretén realitzar el moviment de terres necessari per a la
construcció d’una petita piscina (5,5 m2), habilitant el pas de drenatges corresponents i assegurant
l’anivellament del pati exterior amb l’interior de la planta baixa.
El present projecte no contempla alterar la fonamentació actual, si més no, segons l’estat de conservació,
pot ser que es realitzin reforços puntuals si necessari. Pel que fa als enderrocs es complimentarà el que diu
el Decret 89/2010 sobre tractament d’enderrocs i residus de la construcció. Els residus obtinguts seran
destinats a reciclatge o tindran una consideració energètica. Tots els residus de l’obra seran classificats per
categories de reciclatge o reutilització, posant contenidors i a part de la runa: plàstics, vidre, paper, metall, i
complint totes les recomanacions del Decret 201/1994 sobre substàncies perilloses i residus selectius,
modificat pel Decret 161/2001.
En relació a les demolicions, la part principal es troba en el pati on s’extreuen 13,25 m2 d’envà de 7 cm,
39,75 m2 de mur de 15 cm, i 16,85 m2 d’escales i forjat. A l’interior de l’habitatge s’enderroquen 10,20 m2 i
52,40 m2 d’envà de 7 cm a la planta baixa i a la planta primera respectivament. Tota la demolició o runa
generada en obra serà reciclada en la pròpia obra al màxim, ja sigui per reomplerts tant del pati com de la
terrassa superior o per masses de compressió. La resta serà retirada mitjançant saques fins al contenidor
d’obra disposat al mateix carrer Montserrat, a la vorera contrària de major amplada. La planta de residus
més propera és la planta de reciclatge d’Arenys de Munt, tot i que no està previst que s’hagin d’utilitzar els
serveis d’aquesta instal·lació.
L’enderroc s’efectuarà element a element, progressivament amb la màxima precaució possible amb mitjans
manuals o mecànics. Els diferents elements a enderrocar i/o desmuntar es troben indicats a la
documentació gràfica adjunta i en l’estat d’amidaments d’aquest projecte. Les runes seran transportades
en la mateixa obra i es reciclaran i/o reutilitzaran. Tots els elements de seguretat necessaris constaran a
l’estudi bàsic de seguretat i salut. No es preveu l’afectació de serveis i instal·lacions més enllà de les zones
d’actuació. Així mateix, no es preveu cap interacció i/o afectació a habitatges veïns. Un cop executats els
enderrocs i desmuntatge de fusteries, es replantejaran les divisòries i elements interiors.
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MC 1 Modificacions que afectin l’estructura,
Es tracta d’un edifici de forjats de volta catalana, on els diferents espais estan coberts mitjançant rajoles o
maons col·locats per la part plana. Els murs, en planta baixa, són de terra i pedra, i tenen una amplada de
50cm, mentre que en la planta superior, són murs de maó de menor gruix. De manera que, en planta baixa,
la llum a cobrir entre mitgeres és de 5m, mentre que passa a ser de 5,30m en la planta superior.
Pel que fa als sostres de planta baixa, a l’estança davantera que dóna al carrer, trobem una volta de canó,
mentre que l’estança posterior que dóna a pati presenta una volta de mocador. Les escales, de tres trams,
està resolta a base de voltes d’escala que es recolzen les unes en les altres i en les parets de les caixes
d’escala mitjançant una regata prèvia; mentre que la primera volta es recolza sobre un tram inicial de 3 ó 4
graons sobre obra massissa. El sostre del passadís central (situat davant de les escales) també està resolt
mitjançant una volta de mocador, i és en aquest punt on es detecten unes esquerdes verticals en dos dels
vèrtexs de recolzament (els que donen a l’escala). Recordar que l’avantatge de la volta de mocador (també
anomenada de quatre punts) és que concentra els esforços als quatre vèrtexs de la planta, poden reduir les
parets de suport a quatre pilars, amb la flexibilitat de distribució de l’espai que això representa. L’únic que
cal tenir en compte és que la volta de quatre punts produeix unes empentes en els punts de recolzament.
D’altra banda, en la planta primera, la major part de la superfície està coberta mitjançant falsos sostres
també en format de volta, mentre que en l’habitació principal que dóna al carrer, està a doble altura veient
les bigues de fusta de la coberta. La coberta és a dos aigües, on el carener és paral·lel al carrer (i a la façana,
per tant). Es tracta d’una coberta d’estructura de fusta de bigues i llates més o menys escairades, amb rajols
(emblanquinats prèviament amb calç) col·locats de llata a llata. Al damunt s’hi col·loquen les teules de
coberta, amb morter pobre sovint només als ràfecs i careners. Aquest sistema permet petits moviments a
les teules ocasionats pels forts canvis de temperatura a que estan sotmeses. En cas contrari, si la coberta és
massa rígida, les tensions degudes als salts tèrmics poden provocar que les teules es trenquin. Notar que,
sent que tradicionalment la coberta cobria espais no habitables (encara són visibles en la façana un parell
de respiralls per al sostre mort que hi havia originalment), la capacitat aïllant de la coberta era considerada
irrellevant, pel que cal corregir en el present projecte.
La principal actuació estructural proposada és aixecar un nou forjat sota-coberta a mode d’altell, construir
una nova tramada d’escales fins l’esmentat altell, i instal·lar un ascensor que comuniqui les tres plantes. A
tal efecte, serà necessari escurçar lleugerament (uns 20 cm aproximadament) l’amplada de dues de les tres
tramades de les escales existents (la primera i tercera tramada, els trams perpendiculars a les mitgeres de
l’habitatge), per tal de donar cabuda a l’ascensor. L’ascensor anirà subjectat mitjançant quatre pilars
tubulars al llarg de tot el seu recorregut (9m aprox.), mentre que el nou forjat de l’altell serà resolt
mitjançant bigues metàl·liques i xapa col·laborant. Pel que fa a la connexió de la planta primera i la planta
sota-coberta mitjançant escales, aquestes seran resoltes a base d’una xapa llagrimada doblegada que anirà
encastada a la paret mitgera, també disposant d’una passarel·la (del mateix material de xapa llagrimada)
per connectar les noves escales amb el passadís central existent en la planta primera.
Respecte a l’ampliació prevista en el pati, serà una construcció auxiliar amb un forjat col·laborant i acabat
de coberta plana transitable, ja que esdevé una terrassa practicable pel seu damunt, en planta primera. Pel
que fa a la resta de modificacions significatives indicades en els plànols, els forjats de les cambres
higièniques també serà resolts a base de xapa col·laborant podent aprofitar els seus sostres com a traster o
mezzanine segons el cas. Pel que fa als envans interiors, recordar que la majoria han estat enderrocats per
tal d’obtenir estances més àmplies i lluminoses; tot i no ser elements estructurals pròpiament, en alguns
casos s’ha considerat necessari reforçar l’estructura amb una biga metàl·lica (seguint el desenvolupament
lineal de l’envà) tenint en compte el possible assentament de la casa al llarg dels anys.
Els càlculs estructurals han estat satisfactoris als càlculs d’esveltesa, resistència a tracció, torsió i
compressió, resistència a flexió de l’eix y i z, vinclament lateral, resistència a tall z i y, al moment flector y i
força tallant z combinats. S’adjunten en l’apartat corresponent d’annexos.
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MC 2 Compartimentació
El projecte presenta unes solucions de compartimentació amb elements nous i alhora mantenint-ne d’actuals,
per tal de poder mantenir el màxim possible l’estat original de l’habitatge. Bàsicament es mantenen façanes,
parets estructurals i forjats, únicament derruint particions interiors i falsos sostres per aconseguir una alçada
major i deixar vista la volta catalana existent (ja sigui volta de canó o de mocador).
Pel que fa a les modificacions previstes en els plànols, la gran majoria es concentren en proporcionar millores a
l’envolvent:
Solera: Notar que actualment no hi ha solera, simplement un ceràmic hidràulic col·locat directament
damunt de la sorra compactada. A tal efecte, es proposa realitzar una nova solera, fent un buidat de
l’existent per tal d’aprofitar i realitzar un terra radiant amb capes segons detall constructiu del
projecte executiu formada per grava de 15 cm, impermeabilització amb làmina de polietilè, el filtrat
geotèxtil de polipropilè que funciona com a làmina separadora, una solera de 15 cm formada per
formigó HM-20, malla de 15 x 15, 6mm amb límit elàstic B500T. La junta amb els paraments
verticals serà de politilè expandit de 2 cm. Damunt de la solera es col·locarà l’aïllament tèrmic, la
instal·lació del terra radiant i finalment el paviment mixt combinant les peces ceràmiques
hidràuliques conservades i microcement en el seu defecte. Cal dir que la solera quedarà a peu pla
del carrer i del pati exterior, assegurant la inexistència de barreres arquitectòniques.
Forjats: Es mantenen els sostres existents de volta catalana en la planta baixa, únicament havent de
destacar el nou forjat realitzat en la construcció auxiliar en el pati: aquest serà de xapa col·laborant i
per la seva part exterior (equivalent al terra de la terrassa de la planta primera) s’aïllarà mitjançant
una doble làmina impermeable i geotèxtil i amb projecció de Co2 de cel·la tancada de 5cm, col·locat
sobre pendent d’un 1,5% amb formigó i morter de ciment HA-25/B/20/IIa. Com a paviment es
col·locaran peces de gres B IIa de 41 x 41 fixades amb morter adhesiu. Cal dir que la terrassa
quedarà a peu pla de la planta primera, assegurant la inexistència de barreres arquitectòniques. Pel
que fa a la resta de forjats interiors (l’altell i els de les cambres higièniques) també seran de xapa
col·laborant amb acabat de fusta. Així mateix, es col·locarà un paviment de parquet de fusta
directament al damunt dels forjats existents de planta primera, sense necessitat d’haver de fer cap
enderroc previ per a la col·locació del paviment.
Façanes: Es mantenen les façanes originals (murs de pedra de més de 50cm de gruix) que presenten una
alta inèrcia tèrmica, únicament buscant una millora significativa de la transmitància tèrmica de
totes les obertures de façana mitjançant la substitució de fusteries existents. Recordar que la casa
objecte d’aquest projecte és de vora 1850 (la façana principal està catalogada com a bé protegit) i
no ha estat mai reformada, pel que caldrà realitzar un sanejament general. Les fusteries són
d’origen, de fusta, batent, i vidre senzill, i es troben notablement malmeses ja que han estat en
contacte amb la intempèrie sense cap tipus de protecció o manteniment durant anys. Per tal de
respectar al màxim l’essència de la casa proposa substituir les fusteries per d’altres de noves imitant
al màxim les originals. S’utilitzaran marcs de fusta i vidres dobles (laminats els exteriors) amb
cambra d’aire, seguint al màxim les mateixes divisions que les obertures originals. Deixar constància
que, mitjançant aquesta intervenció, no s’estarà únicament millorant l’eficiència energètica, sinó
també la prestació acústica.
D’altra banda, es detecta un envà senzill de 7cm que separa d’una zona interior calefactada (la
futura zona d’estar - E) amb l’espai intermedi (EI) no calefactat entre la porta del carrer i la porta de
l’habitatge. Es proposa, per tant, col·locar un extradossat de plaques de guix laminat d’aïllament
amb llana mineral o similar, per tal de millorar la seva inèrcia i transmitància tèrmica. Finalment, pel
que fa a la façana de la nova construcció auxiliar del pati, aquesta serà de bloc de terra comprimida
(BTC) de 29x14x9,5cm, amb aïllament tèrmic XPS de 6cm. Es farà una cambra d’aire sense ventilar
vertical de 5cm i amb un fi de enguixar a bona vista d’1cm, guarnit i lluït, amb una posterior pintura
plàstica blanca llisa.
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Coberta: La coberta existent (a dos aiguavessos, de teula àrab, sobre bigues i llates de fusta i rajol pla) es
mantindrà al màxim, únicament reforçant-la puntualment si es considera necessari durant l’obra. El
que sí que es preveu és millorar l’aïllament tèrmic de la coberta, actualment inexistent. Es proposa
utilitzar el poliestirè extrussionat (XPS), tenint en compte la seva capacitat de conservar les
propietats tèrmiques en presència d’humitat, per sobre de la làmina d’impermeabilització.
D’aquesta manera, es busca una major durabilitat de la coberta ja que quan l’aïllament es situa a
sobre de la impermeabilització allarga la vida útil d’aquesta i, en conseqüència, de la coberta.
La intervenció es farà de la següent manera: primerament s’hauran de retirar les teules originals, de
les quals es mantindran el major nombre possible considerant les seves prestacions i el seu estat.
Un cop estigui tota la coberta sense les teules es començarà a col·locar les diferents capes per
poder prestar les condicions tèrmiques i acústiques de confort. Es col·locarà una impermeabilització
asfàltica sobre una xapa de protecció de morter c.p. de 2cm de gruix. Sota aquesta xapa aniran
disposades unes plaques de poliestirè extruït de 3cm de gruix i resistència a compressió >= 300 Kpa.
Quan les capes estiguin col·locades es tornarà a col·locar les teules, amb l’objectiu de poder
recuperar el màxim nombre possible de les originals. Aquestes són teules ceràmiques que aniran
encaixades de cap i lateralment, clavades per claus d’acer galvanitzat l = 50 mm.
Envans: Les noves particions interiors (bàsicament els tancaments de les cambres higièniques) seran de
maó ceràmic de 7cm, a excepció del parament on s’ubiqui la porta corredissa que serà de cartróguix (tipus pladur) ja que la porta correrà pel seu interior. Com a norma general, les parets interiors
de les cambres higièniques s’enrajolaran, mentre que per la seva part exterior, s’arrebossaran i
lliscaran amb pols de marbre i calç, i es pintaran amb pintures al temple, a la calç, Livos, Biofa,
Biodur i Keim, per tal de garantir la no existència de dissolvents tòxics i volàtils que afectin la salut
dels ocupants. Així mateix, per la resta de murs existents, per la seva part interior, s’aplicarà el
mateix acabat o es deixarà la pedra vista segons el cas. Allà on passin instal·lacions, aquestes
quedaran trasdossades per un cartró-guix per evitar fer regates als murs originals.
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MC 3 Instal·lacions
Totes les instal·lacions seran renovades íntegrament. La seva implantació, materials i elements que les
composen queden definits en els corresponents plànols i capítols dels Amidaments i les seves especificacions
en els Plecs de Condicions.

MC 3.1. Sanejament
L’edifici (de 1850) disposa de la xarxa de sanejament original, de la que no s’ha fet cap renovació coneguda. La
primera actuació indispensable, per tant, serà la de realitzar una nova connexió al clavegueram segons les
necessitats i condicionants actuals. A aquest nou clavegueró s’hi connectarà tota la nova xarxa de sanejament
de la casa: sanejament i evacuació del nou bany i cuina en PB, així com les dues cambres higièniques de la
planta superior.
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS5 mitjançant el compliment del CTE
(R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D.21/2006 d’Ecoeficiència, així
com les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003). El traçat,
característiques i dimensionat s’indica en plànols.
1.

Disseny i posada en obra
Les xarxes separatives d’evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals de l’edifici connectaran a la xarxa de
clavegueram urbà que també és separativa. L’abocament d’aigües residuals es farà pel carrer de Montserrat
i el d’aigües pluvials també, disposant-se en ambdós casos del corresponent sifó general previ al
clavegueró.
Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris dels habitatges. Les aigües pluvials corresponen a la
coberta a dos aiguavessos, així com a la terrassa i al pati exterior. Les aigües s’evacuen per gravetat.
Cada aparell sanitari (inclòs rentadora i rentavaixelles) i les buneres de les cambres d’instal·lacions
disposaran de tancament hidràulic.
L’inodor es connectarà directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a
un ramal de desguàs que desemboqui en el baixant.
El desguàs de les piques, safareigs, rentamans i bidets no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà
amb un pendent entre el 2,5 i 5 %.
Les banyeres i dutxes estan situades a prop del baixant i el desguàs es farà amb pendent ≥ 10 %.
Els baixants d’aigües residuals circulen per calaixos verticals d’obra fins a la connexió amb el col·lector que
discorre fins al sifó general de l’habitatge.
Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors.

2.

Materials i equips
Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita evacuació i
ventilació; i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements especials es resolen
amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i
col·lectors.
Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat i seran accessibles directament des de
l’aparcament.
Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 Productes de la construcció del DB HS 4.

3. Dimensionat
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions segures.
Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües.
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Pel que al cabal d’aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica, “i”, del municipi de Vilassar de Mar, comarca del
Maresme, és de 135 mm/h (o l/h m2) i s’ha obtingut de la Taula B1 en funció de la isohieta, “i”, 60, i de la zona
pluviomètrica, B, que s’extreuen del mapa de la figura B1 (Apèndix B del CTE DB HS 5).

MC 3.2. Aigua
La casa ja disposa actualment de subministrament d’aigua, però tota la instal·lació interior es farà nova, i
s’executarà d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”, les especificacions
fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com les especificacions de la Companyia subministradora.
1.

Disseny i posada en obra
La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública d’aigua potable ubicada a l’exterior de la
propietat al Carrer Montserrat del municipi de Vilassar de Mar. Al límit de la parcel·la i en zona privada es
col·locarà una arqueta soterrada amb la clau general de l’edifici a més dels elements necessaris (filtre, clau
de buidat, etc.). A partir de la clau general de l’edifici discorre el tub d’alimentació fins al comptador situat
en un armari al costat de l‘accés de l‘habitatge. Previ al comptador es col·locarà una vàlvula de retenció.
El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels en un pla vertical ho farà
per sota el de l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions. Quan la instal·lació transcorri encastada es
col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci pel cel ras, s’aïllaran tèrmicament les canonades d’aigua
calenta i es col·locaran en tubs corrugats les d’aigua freda a fi d’evitar que possibles condensacions afectin
als elements constructius
Cada local humit disposarà de la seva clau de pas d’aigua freda i/o calenta situades a una alçada accessible
per a persones amb mobilitat reduïda. També es disposaran claus de tall individual als diferents punts de
consum. En els banys es col·locarà preferentment sota la pica o en una zona no molt visible però accessible,
mentre que a la cuina es col·locarà a l’armari de sota l’aigüera. Es pot veure la disposició en el planell
corresponent. Tots els càlculs s’han fet considerant que la instal·lació es farà amb canonades de PE-X
segons UNE-53381.

2.

Materials i equips
Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la construcció“ de DB
HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació.
Es preveu que la instal·lació interior de l’habitatge es faci en polietilè reticular (PPR), soldat per termofusió,
tant pel bon manteniment, poques pèrdues tèrmiques, com pel fet que és un plàstic reciclable. S’emprarà
coquilles elastomèriques de 30 mm, per a l’aïllament de les canonades d’ACS. La distribució interior es farà
encastada al terra o paret; com a última opció s’utilitzarà instal·lació vista. Abans de tapar les canonades,
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l’instal·lador farà la prova de pressió obligatòria d’acord amb l’apartat 6.2. de les normes d’instal·lacions
interiors d’aigua.
Els aparells sanitaris que s’utilitzaran es defineixen a l’apartat MC-4 Equipament.
Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible. Les
aixetes de les aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o disposaran un
mecanisme economitzador i disposaran de distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de
Catalunya.
3.

Dimensionat
La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips en
les següents condicions:

-

Pressió: La pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a la caldera. Pel que
fa a la pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum.

-

Velocitat: la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la
velocitat d’1,50m/s a l’interior de cada estança.

-

Cabal: en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la
quantificació de cada un d’ells a les diferents dependències de l’habitatge.

Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el DBHS-4.
La xarxa de distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d’aigua freda.
Cabals de càlcul:
El dimensionat de la xarxa es fa a partir dels diferents trams, determinant per a cada un d’ells un cabal de
càlcul obtingut a partir de l’aplicació d’un coeficient de simultaneïtat al cabal instal·lat.
- Cabal simultani de l’habitatge
A partir del cabal instal·lat a cada dependència i aplicant el coeficient de simultaneïtat (kv) en funció del
nombre (n) d’aparells instal·lats s’obté el consum puntual de cada dependència, així com el de l’habitatge.
(Per a valors kh inferiors a 0,2 es considera kh > 0,2)

Cabal simultani AFS = 0,29 l/s
Cabal simultani ACS = 0,38 l/s
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MC 3.3. Combustible i d’evacuació de productes de la combustió
MC 3.3.1. Combustible: Subministrament de gas
L’edifici consta de subministrament de gas natural. Pel disseny, dimensionat i execució de la instal·lació de gas
natural complirà amb la normativa vigent: RD 919/2006 “Reglament tècnic de distribució i utilització de
combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries, ITC” i en concret la ITC-ICG-07
“Instal·lacions receptores de combustibles gasosos”, així com les especificacions de la companyia subministradora.
Pel disseny de la instal·lació receptora de gas es segueixen les directrius establertes per la norma UNE 60670
“Instal·lacions receptores de gas subministrat a una pressió màxima (MOP) inferior o igual a 5bar” en concret la
part 4 “Disseny i Construcció”
El combustible previst és el gas natural canalitzat provinent de xarxa pública amb una pressió de subministrament
corresponent a Mitja Pressió A (MPA = 0,05bar < P ≤ 0,4bar) el que exigeix la col·locació de reguladors de pressió
per poder distribuir en baixa pressió (BP).
Es dotarà a l’habitatge amb una caldera de condensació mixta, sent la potència de 30,00 kW. És la que es creu més
convenient en aquest cas ja que es tracta d’una caldera de tecnologia d’alta eficiència energètica, dissenyada per
poder condensar de forma permanent una part dels vapors d’aigua continguts en els gasos resultants de la
combustió. El calor latent d’aquests gasos s’allibera durant el procés de condensació del vapor i es transmet a
l’aigua de la caldera, de forma que augmenta significativament el seu rendiment amb important estalvi de
combustible, garantint unes pèrdues energètiques i uns nivells d’emissions de contaminants molt baixos. És una
caldera que es considera òptima per als sistemes de emissió de baixa temperatura com és el cas del terra radiant o
mur radiant, ja que no es una caldera que arribi a temperatures elevades.
1.

Disseny i posada en obra
La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública de gas natural ubicada a l’exterior de la
propietat al Carrer Montserrat i de clau d’escomesa propera a l’accés de l’habitatge.
Des de l’escomesa fins al comptador la canonada passarà embeinada i ventilada pels seus dos extrems a
l’exterior fins arribar al comptador. Aquest comptador tindrà un regulador de pressió seguit d’una clau de
l’habitatge garantint-ne la seva correcta accessibilitat.
Es farà l’alimentació a l’aparell de gas considerant que s’ha d’instal·lar la clau de connexió de l’aparell el
més propera possible a aquest i en el mateix recinte, en aquest cas a la cuina. Com a criteri general, la
instal·lació de gas es dissenyarà de forma que les canonades siguin vistes o vagin allotjades en beines o
conductes. Quan les canonades travessin murs o parets exteriors o interiors de l’edificació, es protegiran
amb passamurs adequats.
Un dels requisits que s’han de complir a l’hora de tenir en compte la instal·lació de la caldera és la tipologia
d’aquesta. L’habitatge disposa d’una caldera mixta de condensació, on l’aparell aprofita l’energia del vapor
d’aigua del gasos de combustió amb un rendiment normalment de més de 100%. És un sistema que redueix
les emissions de Co2 i afavoreix el estalvi energètic.

2.

Materials i equips
Els materials i equips compliran les condicions establertes al Reglament del gas i altres especificacions que li
siguin d’aplicació. Es planteja la instal·lació amb tub multicapa.
Les canonades i accessoris es protegiran de l’agressió que pugui produir el medi extern amb el qual estiguin
en contacte. Els accessoris per a l’execució d’unions, reduccions, etc. estaran fabricats amb materials de les
mateixes característiques que el tub al que han d’unir-se. Caldrà garantir d’estanqueïtat de les beines.
Quan, a més a més, les beines es disposin per a protecció mecànica seran d’acer amb un espessor mínim
d’1,5mm.

3.

Dimensionat
La instal·lació de gas es projecta de manera que subministri gas als punts de consum en les condicions de
cabal, velocitat i pressió necessàries per al seu correcte funcionament i seguint les directrius establertes per
la norma UNE 60670 “Instal·lacions receptores de gas subministrat a una pressió màxima (MOP) inferior o
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igual a 5 bar” en concret la part 4 “Disseny i Construcció” per a la previsió del cabal de càlcul, així com pels
valors de velocitat i de pressió mínima a garantir en els punts de consum.
Cabals de càlcul
Com a mínim, es preveurà la potència de disseny corresponent al grau de gasificació 2 (30kW-70kW).
La velocitat del gas a l’interior de la canonada es limita a una velocitat màxima de 20m/s i es garantirà que
la pressió mínima de la connexió d’entrada de gas natural a l’aparell serà 17mbar.

MC 3.3.2. Instal·lacions d’evacuació de productes de la combustió
1. Evacuació dels productes de la combustió de les calderes
El disseny, dimensionat i execució de la instal·lació donen compliment a l’exigència HS 3 del CTE i les exigències
de seguretat del RITE (RD 1027/2007).
Les xemeneies individuals de les calderes estanques seran modulars, d’acer galvanitzat i amb doble conducte,
l’interior per a l’evacuació de fums i el concèntric exterior per a l’aportació d’aire exterior a la caldera. Tindran
un diàmetre exterior indicat pel fabricant de la caldera. Disposaran de marcatge CE. Es col·locaran en els
calaixos d’obra verticals, compartits amb fums i baixants, i es perllongaran fins a la coberta. El remat de les
xemeneies de les calderes estanques sobresortiran 1 m respecte de la resta de sortides, ja que incorporen la
presa d’aire exterior.
El dimensionat i traçat de les instal·lacions s’indiquen en plànols.
2. Extracció dels bafs de l’extractor de la cuina
El disseny, dimensionat i execució de la instal·lació donen compliment a l’exigència HS 3 del CTE
mitjançant el compliment del DB HS 3.
Hi haurà d’un sistema d’extracció mecànica del baf de la cuina que consta d’un extractor individual que
disposarà d’un filtre de greixos i olis dotat d’un dispositiu que indiqui quan s’ha de reemplaçar o netejar
l’esmentat filtre.
El conducte serà metàl·lic d’acer galvanitzat, llis per la cara interior i estanc. Discorrerà amb un tram
horitzontal pel cel- ras de la cuina fins a la connexió amb el tram vertical situat al calaix d’instal·lacions
previst.
El cabal mínim d’extracció que garanteix la instal·lació és de 50 l/s (180 m3/h).
El dimensionat i traçat de les instal·lacions s’indiquen en plànols.

MC 3.4. Instal·lacions tèrmiques
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències del CTE HE 2 i del Reglament d’instal·lacions
tèrmiques, RITE (RD 1027/2007). Tenint en compte que la potència nominal tèrmica de l’edifici no supera els 70
kW tèrmics, no caldrà desenvolupar un projecte específic de les instal·lacions de calefacció i d’ACS.

MC 3.4.1 Instal·lació de calefacció
1.

Disseny i posada en obra
La caldera a gas serà mixta del tipus estanc i modulant i ha de subministrar una potència de calefacció i de
producció instantània d’ACS de 30,00 kW/h a l’habitatge.
En els plànols s’indica la seva ubicació. Aquest espai no cal que disposi de condicions de ventilació
especifiques ja que és estanca, però caldrà garantir una certa ventilació per a la canonada de gas (reixa
inferior i superior de l’armari. La caldera tindrà subministrament de gas natural, aigua freda i ACS, endoll de
presa de corrent i desguàs.
Estarà connectada a la xemeneia individual de doble tub concèntric construïda amb acer galvanitzat per a
l’evacuació de fums fins a la coberta.
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Es preveu un sistema de paviment radiant a planta baixa, mentre que a planta pis es disposarà de mur
radiant a diferents parets de la planta tal i com es mostra als plànols (pel que fa a la planta altell, no es
considera necessari donat el seu ús esporàdic i considerant que no està pròpiament tancat, sinó que dóna
parcialment a dobles espai, pel que l’aire calent hi arribarà per la seva tendència a pujar). El tipus, nombre
d’elements i situació s’indica en els plànols.
Per tal d’ajustar el consum d’energia a les variacions de la càrrega tèrmica, cada estança estarà regulada per
un termòstat ambient, ubicat en una zona representativa tèrmicament, i tots els circuits (excepte els banys i
passadissos) disposaran de vàlvula termostàtica.
2.

Materials i equips
La caldera serà a gas, mixta, de condensació i modulant i ha de subministrar una potència de calefacció i de
producció instantània d’ACS de 30,00 kW/h. La caldera seleccionada tindrà les següents característiques,
segons el que estableix el RD 275/1995:
- Rendiment a potencia nominal total: 30,00 kW/h
- Rendiment a càrrega parcial del 30 %: 21,00 kW/h
Les canonades es faran amb Polietilè reticulat (Pex) per al subministrament de l’aigua freda i per l’ús de les
plaques base per a la calefacció de terra radiant.

3.

Dimensionat
El terra radiant es dissenya per a una temperatura operativa interior entre 21 i 23 ºC i tenint en compte tant
les càrregues per transmissió de l’envolvent, com les de ventilació que resulten del sistema de ventilació
general de l’habitatge (HS 3).
Es considera un salt tèrmic màxim de 50 ºC entre la temperatura del radiador i la de l’ambient; i un salt
tèrmic màxim de 10 ºC entre la impulsió i el retorn del circuit d‘aigua.

MC 3.4.2. Instal·lació d’aigua calenta sanitària
La producció instantània d’aigua calenta sanitària dels habitatges es farà a partir de la mateixa caldera mixta
modulant, que proporcionarà un cabal simultani de 0,40 l/s en caldera de 30,00kW/h.
Aquest sistema és complementari al de producció amb energia solar. Amb aquest fi, l’interacumulador solar
i la caldera estaran connectats entre ells i amb la xarxa d’aigua freda i disposaran d’una vàlvula de tres vies
per subministrar l’aigua calenta a temperatura adequada. Es preveu una temperatura d’acumulació de 60
ºC, una temperatura de distribució de 40 ºC-45 ºC i de consum de 38 ºC.
Les canonades d’ACS s’aïllaran amb coquilles de polietilè d’un gruix mínim de 30 mm, quan circulen pel celras, perquè les pèrdues en la xarxa de canonades d’aigua calenta sanitària seran inferiors al 4 % de la
potència transportada.

MC 3.5. Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació
MC 3.5.1. Subministrament d’electricitat
La casa ja disposa de subministrament elèctric en Baixa Tensió. Disposa de comptador monofàsic i quadre de
comandament i protecció. El projecte contempla la substitució total de la instal·lació interior, per tal d’adequar-la
a les noves necessitats funcionals i normativa vigent.
La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així com les Normes
Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç en Baixa
Tensió.
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1.

Disseny i posada en obra
La instal·lació està formada per l’escomesa realitzada des del carrer, la Caixa General de Protecció (CGP)
ubicada segons s’estableix als plànols i a una alçada mínima de 1,50m del terra, la Línia General
d’Alimentació (LGA) que uneix la CGP i el comptador. Contarà també de la instal·lació de posta a terra que
garantirà una resistència a terra de R ≤ 10 Ω, posant-hi sals, humitat constant elevada i piquetes de coure
per tal de mantenir la conductivitat.
S’instal·larà comptador monofàsic, situat a l’interior de l’habitatge, i a la mateixa zona es col·locarà
l’interruptor de control de potència i els dispositius generals de comandament i protecció a partir dels quals
es fa la distribució interior. Els circuits s’organitzen segons s’estableix als plànols, sempre buscant que siguin
el màxim de registrables. La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i
equips, i les característiques que cal satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el REBT i les
Normes Tècniques Particulars i es recullen a continuació en la fitxa resum de la instal·lació elèctrica.
La instal·lació elèctrica anirà principalment amagada a la vista, ja sigui en l’interior de les particions de
pladur, o encastada en les parets. Només es faran regates verticals únicament en els casos imprescindibles,
possibilitant la col·locació dels punts d’enllumenat, endolls i interruptors segons plànols amb una caixa de
comandaments definida al projecte. Queden totalment prohibides les regates horitzontals en envans i
parets de càrrega; tots els ramals i caixes hauran de ser registrables.

2.

Materials i equips
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres
especificacions que li siguin d’aplicació. Les especificacions i característiques dels materials i equips de la
instal·lació, queden recollides a la fitxa resum de la instal·lació que s’adjunta al final d’aquest apartat.

3.

Dimensionat
La previsió de càrregues s’estableix segons el que s’indica en la ITC-BT-10, considerant la càrrega del
habitatge, dels serveis general. Les càrregues que es consideren són les necessàries pel funcionament de les
següents zones i equips:
- habitatge: previsió de potència de >9200 W(electrificació elevada)

MC 3.5.2. Instal·lació d’il·luminació
La instal·lació d’il·luminació s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les
seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost), es consideren els requisits
definits al CTE (RD 314/2006), al DB SU-4 “Seguretat enfront el risc causat pera il·luminació inadequada”, al
DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”, les especificacions fixades pel D. 21/2006
d’Ecoeficiència i pel Reglament d’ascensors.
1.

2.

Disseny i posada en obra
La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les distàncies de
seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment.
Materials i equips
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres
especificacions que li siguin d’aplicació. El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que
s’ubica.

3.

Dimensionat
La instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la luminància mitja i
l’eficiència energètica límit de la instal·lació d’il·luminació (VEEI).
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MC 3.6. Instal·lació de ventilació
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran l’exigència bàsica HS 3 Qualitat de l’aire interior mitjançant
l’aplicació del DB HS 3 i la resta de normativa aplicable.
El dimensionat s’adjunta a l’Annex de càlculs d’instal·lacions i s’indica als plànols corresponents.
Els components del sistema hauran de garantir les prestacions exigibles de cabal d’aire, protecció enfront del soroll
(nivell de soroll, aïllament acústic) i filtrat de l’aire exterior en el cas d’habitatges. Els materials i equips compliran
l’apartat 5 del DB HS 3.
1.

Disseny i posada en obra
S’ha previst un sistema de ventilació, amb admissió i extracció mecàniques.
L’extracció de l’aire viciat es farà a partir de les boques d’extracció situades en el sostre de la cuina i de les
cambres higièniques. El conducte d’extracció es perllonga fins a la coberta i connecta amb l’aspirador
mecànic. Aquest conducte estarà construït amb xapa d’acer galvanitzat i disposarà de registre en l’extrem
inferior per al seu manteniment. L’aire s’expulsa pel barret de les xemeneies de forma que la boca quedi a
més de 3 m de la boca d’admissió.
Per garantir el cabal i aïllament acústic entre recintes es farà que ventilin per la superfície que es crea entre
el premarc i el marc de les portes de sala, dormitoris, cambres higièniques i cuina.

2.

Materials i equips
Els conductes verticals seran de tub d’acer galvanitzat. Els ramals horitzontals es construiran amb tub
flexible. Les reixes d’admissió seran de xapa metàl·lica lacada i les boques d’extracció circulars, de PVC. Per
a que ventilin les portes es col·locaran peces especials d’alumini i escuma de resina de melamina per
l’aïllament acústic.
Tant el ventilador d’admissió com d’extracció seran del tipus “en línia”, proporcionaran un cabal mínim de
30-45 l/s. Tindran vàries velocitats per poder ajustar el cabal a les diferents necessitats de l’habitatge
(dia/nit; ocupació). El seu nivell de soroll no ha de superar els valors establerts a la normativa (CTE DB HR =
60 dBA a carrer i 60 dBA a façana posterior-pati).

3.

Dimensionat
El càlcul s’explica a la fitxa de càlcul de ventilació

MC 3.7. Instal·lacions tèrmiques
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran l’exigència bàsica HE 2 i HE 4 interior mitjançant el compliment
del Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE i el CTE DB HE 4 de “Contribució Solar mínima per a la producció
d’aigua calenta sanitària”.
Tenint en compte que la potència nominal tèrmica de d’edifici no ha de superar els 70kW tèrmics, no caldrà
desenvolupar un projecte específic de les instal·lacions de calefacció o ACS.

MC 3.7.1. Instal·lació de calefacció de terra radiant
1.

Disseny i posada en obra
La caldera de gas serà mixta de condensació i ha de subministrar una potència de calefacció i de producció
instantània d’ACS de 30,00 kW/h a l’habitatge.
En els plànols s’indica la seva ubicació. Aquest espai no cal que disposi de condicions de ventilació
específiques, ja que es tracta d’una caldera estanca, però cal garantir una certa ventilació per a la canonada
de gas (reixa a l’exterior). La caldera tindrà subministrament de gas, aigua freda i ACS solar, endoll de presa
de corrent i desguàs.
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Estarà connectada a la xemeneia individual per a l’evacuació de fums fins a coberta.
Es preveu un sistema de calefacció de terra radiant a planta baixa i de mur radiant a planta pis. Fent
diferents circuits per cada estança, i quan es superin el 25m2 per estança es faran dos circuits. El traçat i
número de circuits s’indica als plànols.
Per poder ajustar les diferents estances s’instal·larà un termostat a cada planta, ubicat en una zona
representativa tèrmicament.

MC 4. Equipament
Campana extractora: especificat als amidaments
Mobiliari de cuina: especificat als amidaments
Placa de cocció elèctrica d’inducció: especificat als amidaments
Aparells sanitaris: especificat als amidaments: plat de dutxa, inodor, rentamans, aigüera, etc.
Acumulador d’ACS – Caldera de condensació híbrida solar-gas
Armaris encastats: especificat als amidaments
Porter automàtic: especificat als amidaments
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!
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FAÇANA POSTERIOR PATI INTERIOR (P+1)

VISTA DEL PATI I FAÇANA LATERAL VOLUM AUXILIAR PATI

PB: PASSADÍS ACCÉS [AP1]

PB: SALA D’ESTAR – MENJADOR [E-M]

PB: CUINA [C] (en el volum auxiliar pati)
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ESCALES DE COMUNIACCIÓ VERTICAL

REBOST SOTA ESCALA

ESCALES DE COMUNIACCIÓ VERTICAL

REBOST SOTA ESCALA

P+1: VISTES DE L’HABITACIÓ PRINCIPAL [H3] QUE DÓNA A CARRER
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P+1: HABITACIÓ PRINCIPAL [H3]

P+1: HABITACIÓ AUXILIAR [AP3]

P+1: VISTES DE L’HABITACIÓ POSTERIOR [H4] QUE DÓNA AL PATI

P+1: FINESTRA D’H4
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MA 2 Càlculs d’estructura
S’adjunta a continuació la memòria del càlcul d’estructura, versió resumida (6 pàgines). Per a una major
informació, es pot consultar la versió completa de la memòria de càlcul (165 pàgines) adjunta en un document a
part a aquesta memòria.
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1.- DADES D'OBRA
1.1.- Normes considerades
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A
Categoria d'ús: A. Zones residencials

2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometria
2.1.1.- Barres
2.1.1.1.- Materials utilitzats
Materials utilitzats
Material
Tipus

Designació

Acer laminat

S275

E
(MPa)

ν

G
(MPa)

fy
(MPa)

α·t
γ
(m/m°C) (kN/m )

210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012

77.01

Notació:
E: Mòdul d'elasticitat
ν: Mòdul de Poisson
G: Mòdul de tall
fy: Límit elàstic
α·t: Coeficient de dilatació
γ: Pes específic

2.2.- Resultats
2.2.1.- Nusos
2.2.1.1.- Reaccions
Referències:
Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplaçaments coaccionats (forces).
Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments).
2.2.1.1.1.- Envolupants
Envolupants de les reaccions en nusos
Combinació
Referència
N1

Ry
(kN)

Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant

-1.936

Valor màxim de l'envolupant

0.000

Valor mínim de l'envolupant

Tipus

Tensions sobre el terreny
N3

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

0.043

2.300

-0.28

-2.20

0.00

0.140

15.319

-0.09

0.00

0.00

-1.210

0.043

2.300

-0.18

-1.38

0.00

0.000

0.087

9.574

-0.09

0.00

0.00

0.043

5.823

-0.28

-3.78

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.140

25.019

-0.09

0.00

0.00

Valor mínim de l'envolupant

-1.696

0.043

5.823

-0.18

-2.36

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.087

15.637

-0.09

0.00

0.00

Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant

-1.937

0.000

3.451

0.00

-2.20

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.000

17.172

0.00

0.00

0.00

Valor mínim de l'envolupant

-1.211

0.000

3.451

0.00

-1.38

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.000

10.733

0.00

0.00

0.00

Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant

-2.714

0.000

4.113

0.00

-3.78

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.000

18.976

0.00

0.00

0.00

Valor mínim de l'envolupant

-1.696

0.000

4.113

0.00

-2.36

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.000

11.860

0.00

0.00

0.00

Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant

0.000

0.000

0.066

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.000

0.106

0.00

0.00

0.00

Valor mínim de l'envolupant

0.000

0.000

0.066

0.00

0.00

0.00

Tensions sobre el terreny
N12

Mx
(kN·m)

-2.714

Tensions sobre el terreny
N11

Rz
(kN)

Valor màxim de l'envolupant

Tensions sobre el terreny
N7

Descripció

Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant
Tensions sobre el terreny

N5

Reaccions en eixos globals
Rx
(kN)

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.000

0.066

0.00

0.00

0.00

Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant

0.000

0.000

0.066

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.000

0.106

0.00

0.00

0.00
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Envolupants de les reaccions en nusos
Combinació
Referència

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Valor mínim de l'envolupant

0.000

0.000

0.066

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.000

0.066

0.00

0.00

0.00

Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant

-3.022

0.227

0.956

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.729

5.341

0.00

0.00

0.00

Valor mínim de l'envolupant

-1.889

0.227

0.956

0.00

0.00

0.00

Tipus
Tensions sobre el terreny

N15

Tensions sobre el terreny
N18

Descripció

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.455

3.338

0.00

0.00

0.00

Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant

0.000

0.038

0.066

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.121

0.106

0.00

0.00

0.00

Valor mínim de l'envolupant

0.000

0.038

0.066

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.076

0.066

0.00

0.00

0.00

-12.304

0.000

1.821

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.000

6.204

0.00

0.00

0.00

Valor mínim de l'envolupant

-7.690

0.000

1.821

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.000

3.877

0.00

0.00

0.00

Tensions sobre el terreny
N21

Reaccions en eixos globals
Rx
(kN)

Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant
Tensions sobre el terreny

N22

Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant

-13.772

0.000

2.565

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.000

7.814

0.00

0.00

0.00

Valor mínim de l'envolupant

-8.608

0.000

2.565

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

0.000

4.884

0.00

0.00

0.00

Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant

0.000

-0.937

7.908

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

-0.292 27.604

0.00

0.00

0.00

Valor mínim de l'envolupant

0.000

-0.586

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

-0.292 17.253

0.00

0.00

0.00

Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant

0.000

-0.192

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

-0.060 29.521

0.00

0.00

0.00

Valor mínim de l'envolupant

0.000

-0.120

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant

0.000

-0.060 18.451

0.00

0.00

0.00

Tensions sobre el terreny
N24

Tensions sobre el terreny
N25

Tensions sobre el terreny

7.908
8.766
8.766

Nota: Les combinacions de formigó indicades són les mateixes que s'utilitzen per a comprovar l'estat límit d'equilibri
en la fonamentació.
2.2.2.- Barres
2.2.2.1.- Fletxes
Referències:
Pos.: Valor de la coordenada sobre l'eix 'X' local del grup de fletxa en el punt on es produeix el valor pèssim de la
fletxa.
L.: Distància entre dos punts de tall consecutius de la deformada amb la recta que uneix els nusos extrems del
grup de fletxa.
Fletxes
Grup

N1/N2
N3/N4
N5/N6
N7/N8
N9/N10

Fletxa màxima absoluta xy Fletxa màxima absoluta xz Fletxa activa absoluta xy Fletxa activa absoluta xz
Fletxa màxima relativa xy Fletxa màxima relativa xz Fletxa activa relativa xy Fletxa activa relativa xz
Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

6.300

22.24

4.500

3.59

6.300

22.24

4.500

1.80

6.300

L/413.6

6.908
6.908

9.68
L/415.9

6.300
6.300

22.26
L/413.3

6.908
6.908

9.70
L/415.4

1.083
-

0.00
L/(>1000)

4.500
4.500
4.500
5.501
5.501
3.870
3.870
0.650
0.650

L/(>1000)
3.59
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)

6.300
6.908
6.908
6.300
6.300
6.908
6.908
1.083
-

L/413.6
9.68
L/415.9
22.26
L/413.3
9.70
L/415.4
0.00
L/(>1000)

4.500
4.500
4.500
5.501
5.501
3.870
3.870
0.650
-

L/(>1000)
1.80
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
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Fletxes
Grup

N11/N9
N10/N12
N13/N14
N13/N9
N16/N17
N18/N16
N19/N20
N19/N16
N16/N21
N17/N22
N20/N17
N23/N20
N23/N26
N27/N26
N24/N26
N26/N25
N27/N13
N15/N27
N6/N8
N2/N4
N2/N6
N4/N8

Fletxa màxima absoluta xy Fletxa màxima absoluta xz Fletxa activa absoluta xy Fletxa activa absoluta xz
Fletxa màxima relativa xy Fletxa màxima relativa xz Fletxa activa relativa xy Fletxa activa relativa xz
Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

0.000

0.00

0.525

0.00

0.000

0.00

0.700

0.00

-

L/(>1000)

0.875
-

0.00
L/(>1000)

0.650
-

0.00
L/(>1000)

0.544
-

0.00
L/(>1000)

0.650
-

0.00
L/(>1000)

0.525
-

0.00
L/(>1000)

1.083
-

0.00
L/(>1000)

0.544
-

0.00
L/(>1000)

1.094
-

0.00
L/(>1000)

1.312
-

0.00
L/(>1000)

0.544
0.544

0.16
L/(>1000)

0.600
0.600

0.10
L/(>1000)

1.600
-

0.00
L/(>1000)

0.510
-

0.00
L/(>1000)

0.450
0.450

0.06
L/(>1000)

1.925
1.925

1.52
L/(>1000)

0.600
0.600

0.39
L/(>1000)

0.450
0.450

0.22
L/(>1000)

0.433
-

0.00
L/(>1000)

0.867
-

0.00
L/(>1000)

1.269
-

0.00
L/(>1000)

0.362
-

0.00
L/(>1000)

0.525
0.525
0.525
0.650
0.650
0.725
0.725
0.650
0.650
0.525
0.525
0.650
0.650
0.725
0.725
0.875
0.875
0.875
0.875
0.362
0.362
0.800
0.800
1.000
1.000
2.040
2.040
0.450
0.450
2.200
2.200
0.600
0.600
0.450
0.450
0.650
0.650
0.650
0.650
0.725
0.725
0.725
0.725

L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.08
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.01
L/(>1000)
0.52
L/(>1000)
0.65
L/(>1000)
0.11
L/(>1000)
0.13
L/(>1000)
0.02
L/(>1000)
2.11
L/(>1000)
0.13
L/(>1000)
8.95
L/491.6
0.23
L/(>1000)
0.12
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.01
L/(>1000)
0.01
L/(>1000)

0.875
0.650
0.362
0.650
0.525
1.083
0.544
0.437
1.312
0.544
0.544
0.600
0.600
1.600
0.510
0.450
0.450
1.925
1.925
0.600
0.600
0.450
0.450
0.433
0.867
1.087
0.362
-

L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.08
L/(>1000)
0.05
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.03
L/(>1000)
0.76
L/(>1000)
0.20
L/(>1000)
0.11
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)

0.875
0.650
0.725
0.725
0.433
0.875
1.083
0.362
0.875
0.875
0.875
0.875
0.362
0.362
0.800
0.800
1.800
2.040
2.040
0.450
0.450
2.200
2.200
0.600
0.600
0.450
0.450
0.217
1.083
0.544
0.725
-

L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.06
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.27
L/(>1000)
0.31
L/(>1000)
0.04
L/(>1000)
0.06
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
1.53
L/(>1000)
0.07
L/(>1000)
4.73
L/929.8
0.17
L/(>1000)
0.09
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
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2.2.2.2.- Comprovacions E.L.U. (Resumit)
Barres

COMPROVACIONS (CTE DB SE-A)
λ

λw

Nt

Nc

MY

MZ

N1/N13

λ < 2.0
Compleix

λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
(1)
N.P.

x: 0 m
η = 16.3

x: 4.3 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 22.7

VZ

VY

η = 0.1

x: 0 m
η = 2.0

N13/N19

λ < 2.0
Compleix

λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 4.2

x: 0 m
η = 3.1

x: 2.4 m
η = 41.3

N19/N2

λ < 2.0
Compleix

x: 0 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(4)

N3/N14

λ < 2.0
Compleix

λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 26.2

N14/N20

λ < 2.0
Compleix

λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 11.9

N20/N4

λ < 2.0
Compleix

x: 0 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

N5/N9

λ < 2.0
Compleix

λw ≤ λw,màx
Compleix

N9/N16

λ < 2.0
Compleix

N16/N6

MZVY

NMYMZ

η < 0.1

x: 0 m
η = 43.8

η < 0.1

η = 0.1

x: 1.201 m
η = 3.1

x: 0 m
η < 0.1

η < 0.1

x: 2.4 m
η = 46.5

x: 0 m
η = 41.3

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
η = 3.3

N.P.(6)

x: 0 m
η < 0.1

x: 4.3 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 39.0

η = 0.1

x: 0 m
η = 3.1

x: 2.4 m
η = 41.3

x: 0 m
η = 2.8

η < 0.1

η = 0.1

x: 1.201 m
η = 3.8

x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 41.3

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
η = 3.3

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 18.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 22.7

VEd = 0.00
N.P.(5)

λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 7.3

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 2.4 m
η = 41.3

λ < 2.0
Compleix

x: 0 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(4)

N7/N10

λ < 2.0
Compleix

N10/N17

λ < 2.0
Compleix

λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 19.9

λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 8.9

N17/N8

λ < 2.0
Compleix

x: 0 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

N9/N10

N.P.(7)

x: 0.217 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

N11/N9

N.P.(7)

N.P.

N10/N12

(7)

MYVZ

Mt

η < 0.1

MEd = 0.00
(2)
N.P.

η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 41.7

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 41.7

η < 0.1

x: 0 m
η = 75.4

η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.

N.P.

COMPLEIX
η = 75.4

η < 0.1

x: 2.4 m
η = 56.4

η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 56.4

N.P.(6)

x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 41.7

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 41.7

x: 0 m
η = 2.0

N.P.(6)

η < 0.1

x: 0 m
η = 44.1

η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 44.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 1.201 m
η = 3.1

N.P.(6)

η < 0.1

x: 2.4 m
η = 50.5

η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 50.5

x: 0 m
η = 41.3

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
η = 3.3

N.P.

x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 41.7

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.

N.P.

COMPLEIX
η = 41.7

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 39.0

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
η = 2.8

N.P.(6)

η < 0.1

x: 0 m
η = 65.2

η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 65.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 2.4 m
η = 41.3

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 1.201 m
η = 3.8

N.P.(6)

η < 0.1

x: 2.4 m
η = 52.6

η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 52.6

x: 0 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 41.3

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
η = 3.3

N.P.

x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 41.7

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.

N.P.

COMPLEIX
η = 41.7

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(8)

x: 0.65 m
η = 0.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.217 m
η < 0.1

N.P.(6)

N.P.(9)

N.P.(10)

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 0.2

x: 0.175 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(8)

x: 0.525 m
η = 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.175 m
η < 0.1

N.P.(6)

N.P.(9)

N.P.(10)

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 0.1

x: 0.175 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(8)

x: 0.525 m
η = 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.175 m
η < 0.1

N.P.

N.P.

N.P.

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.

N.P.

COMPLEIX
η = 0.1

(6)

(6)

(6)

(9)

(10)

MtVZ

MtVY

Estat

NMYMZVYVZ

N.P.

(3)

N.P.

(3)

N.P.

(3)

N.P.

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

COMPLEIX
η = 43.8
COMPLEIX
η = 46.5

N13/N14

λ ≤ 3.0
Compleix

x: 0.217 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

η = 0.1

NEd = 0.00
N.P.(8)

x: 0.65 m
η = 0.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.217 m
η < 0.1

N.P.(6)

x: 0.65 m
η = 0.2

x: 0.217 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 0.2

N13/N9

λ ≤ 3.0
Compleix

x: 0.181 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

η = 0.3

NEd = 0.00
(8)
N.P.

x: 0.725 m
η = 2.2

MEd = 0.00
(4)
N.P.

x: 0 m
η = 1.2

VEd = 0.00
(5)
N.P.

x: 0.181 m
η < 0.1

N.P.(6)

x: 0.725 m
η = 2.5

x: 0.181 m
η < 0.1

MEd = 0.00
(2)
N.P.

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 2.5

N15/N27

λ ≤ 3.0
Compleix

x: 0.225 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

η = 0.7

NEd = 0.00
N.P.(8)

x: 0.9 m
η = 15.5

x: 0.9 m
η = 11.6

x: 0 m
η = 4.2

η = 0.4

x: 0.225 m
η < 0.1

x: 0.225 m
η < 0.1

x: 0.9 m
η = 27.7

x: 0.225 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 27.7

N27/N13

λ ≤ 3.0
Compleix

x: 0 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

η = 0.7

NEd = 0.00
N.P.(8)

x: 0 m
η = 15.5

x: 0 m
η = 11.6

x: 1.2 m
η = 3.6

η = 0.3

x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 27.7

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.

N.P.

COMPLEIX
η = 27.7

N16/N17

λ < 2.0
Compleix

x: 0.217 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

η < 0.1

x: 0.65 m
η = 0.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.217 m
η < 0.1

N.P.(6)

x: 0.65 m
η = 0.2

x: 0.217 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 0.2

N18/N16

λ < 2.0
Compleix

x: 0.175 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
(1)
N.P.

η < 0.1

x: 0.525 m
η = 0.1

MEd = 0.00
(4)
N.P.

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
(5)
N.P.

x: 0.175 m
η < 0.1

N.P.

x: 0.525 m
η = 0.1

x: 0.175 m
η < 0.1

MEd = 0.00
(2)
N.P.

N.P.

N.P.

COMPLEIX
η = 0.1

N19/N20

λ ≤ 3.0
Compleix

x: 0.217 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

η < 0.1

NEd = 0.00
N.P.(8)

x: 0.65 m
η = 0.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.217 m
η < 0.1

N.P.(6)

x: 0.65 m
η = 0.2

x: 0.217 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 0.2

N19/N16

λ < 2.0
Compleix

x: 0.181 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

η = 2.3

x: 0.725 m
η = 0.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.181 m
η < 0.1

N.P.(6)

x: 0.725 m
η = 2.4

x: 0.181 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 2.4

N16/N21

λ < 2.0
Compleix

x: 0.219 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

η = 5.7

x: 0.875 m
η = 10.5

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 4.8

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.219 m
η < 0.1

N.P.

x: 0.875 m
η = 13.3

x: 0.219 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.

N.P.

COMPLEIX
η = 13.3

N17/N22

λ < 2.0
Compleix

x: 0.219 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

η = 6.4

x: 0.875 m
η = 13.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 6.0

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.219 m
η < 0.1

N.P.(6)

x: 0.875 m
η = 16.3

x: 0.219 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 16.3

N24/N26

N.P.(7)

x: 0.225 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(8)

x: 0.9 m
η = 27.3

x: 0.9 m
η = 4.9

x: 0 m
η = 10.3

η = 0.3

x: 0.225 m
η < 0.1

x: 0.225 m
η < 0.1

x: 0.9 m
η = 32.2

x: 0.225 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 32.2

N26/N25

N.P.(7)

x: 0 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(8)

x: 1.65 m
η = 47.1

x: 0 m
η = 4.9

x: 4.4 m
η = 11.0

η = 0.1

x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η < 0.1

x: 1.65 m
η = 50.2

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 50.2

N23/N26

λ ≤ 3.0
Compleix

x: 0.2 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

η < 0.1

NEd = 0.00
N.P.(8)

x: 1 m
η = 0.4

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.2 m
η < 0.1

x: 1 m
η = 0.4

x: 0.2 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.

N.P.

COMPLEIX
η = 0.4

N27/N26

λ < 2.0
Compleix

x: 0.255 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

x: 4.08 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.9

x: 2.04 m
η = 9.4

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 1.8

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.255 m
η < 0.1

N.P.(6)

x: 2.04 m
η = 9.7

x: 0.255 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 9.7

x: 0.2 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
(1)
N.P.

NEd = 0.00
(8)
N.P.

x: 1.2 m
η = 17.9

x: 1.2 m
η = 3.1

x: 1.2 m
η = 5.8

η = 0.1

x: 0.2 m
η < 0.1

x: 0.2 m
η < 0.1

x: 1.2 m
η = 21.0

x: 0.2 m
η < 0.1

MEd = 0.00
(2)
N.P.

N.P.

N.P.

COMPLEIX
η = 21.0

x: 0 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

η = 2.5

x: 0 m
η = 17.9

x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 6.5

η = 0.1

x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 22.5

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 22.5

x: 0.217 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
(1)
N.P.

NEd = 0.00
(8)
N.P.

x: 0.65 m
η = 0.2

MEd = 0.00
(4)
N.P.

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
(5)
N.P.

x: 0.217 m
η < 0.1

N.P.

N.P.

MEd = 0.00
(2)
N.P.

N.P.

N.P.

COMPLEIX
η = 0.2

N23/N20

N20/N17

N.P.

(7)

λ < 2.0
Compleix

N.P.

(6)

(6)

(6)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

N6/N8

N.P.

N2/N4

N.P.(7)

x: 0.217 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(8)

x: 0.65 m
η = 0.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.217 m
η < 0.1

N.P.(6)

N.P.(9)

N.P.(10)

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 0.2

N2/N6

N.P.(7)

x: 0.181 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(8)

x: 0.725 m
η = 0.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.181 m
η < 0.1

N.P.(6)

N.P.(9)

N.P.(10)

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 0.2

N4/N8

N.P.(7)

x: 0.181 m
λw ≤ λw,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(8)

x: 0.725 m
η = 0.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.181 m
η < 0.1

N.P.(6)

N.P.(9)

N.P.(10)

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

COMPLEIX
η = 0.2

(7)

(6)

N.P.

(3)

(9)

(10)

(3)

(3)
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Llistats
4228 ALTELL VILASSAR
Barres

Data: 03/11/16
COMPROVACIONS (CTE DB SE-A)

λ

λw

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ

Mt

MtVZ

MtVY

Estat

Notació:
λ: Limitació d'esveltesa
λw: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida
Nt: Resistència a tracció
Nc: Resistència a compressió
MY: Resistència a flexió eix Y
MZ: Resistència a flexió eix Z
VZ: Resistència a tall Z
VY: Resistència a tall Y
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats
Mt: Resistència a torsió
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats
x: Distància a l'origen de la barra
η: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix
Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1)
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
(2)
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.
(3)
No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
(4)
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
(5)
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant.
(6)
No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix.
(7)
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de compressió ni de tracció.
(8)
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió.
(9)
No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
(10)
No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.

Pàgina 6
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II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
S’adjunta a continuació els amidaments, desenvolupats per partides, agrupades en capítols, contenint totes les
descripcions tècniques necessàries per a la seva especificació, amb el seu pressupost associat.

MEMÒRIA

Hash: sCzQdzBIGXRXJdCuxaebMlFdR3g=

2016-09_Vilassar de Mar

Hash: sCzQdzBIGXRXJdCuxaebMlFdR3g=

Amidaments Vilassar de Mar
Nº

Ud. Descripció de la partida

CAP. 0
0.1

Amidament
Ud Longitud

ACTUACIONS PRÈVIES

Alçada

Amplada

Preu unitari

Total (€)

122,98

122,98

Total

DESCONEXIÓ D'ESCOMESSES
Ud Instal·lacions de sanejament
Desconnexió d'escomesa de la
instal·lació de sanejament de l'edifici.

1

1,00

Total
0.2

122,98

PROTECCIONS PROVISIONALS
m² Paviments i escales
Protecció de paviment ceràmic o altre
material, a l'interior dels edificis,
mitjançant la cubrició amb la llàmina de
plàstic sobre la que es col·loca una capa
de cartró riçat fixat lateralment a tot el
ESCALES
Replans 2

1,14

1,11

2,53

Esglaons 19

0,90

0,34

5,81

Distribuidor 1

4,72

1,69

7,98

Habitació 3 1

3,48

5,29

18,41

Habitació 3 1

2,56

1,75

4,48

Habitació 4 1

2,51

2,93

7,35

Habitació 5 1

1,50

3,47

5,21

Habitació 4 1

3,85

5,29

20,37

PLANTA PIS

Total

72,14

0,89

IMPORT SEGONS AMIDAMENTS

CAP. 1
1.1

ENDERROCS I DECONSTRUCCIÓ

Ud Longitud

Alçada

64,20

187,18

Amplada

Total

Preu unitari

Total (€)

11,35

450,99

PARTICIONS EXTERIORS DE LA CUINA
m² Enderrocs de fulla exterior de fàbrica revestit
Enderroc de la fulla exterior del
tancament de la façana, de fàbrica
revestida, formada per maó massís de
15 cm de gruix, amb medis manuals, i
carga manual de runes sobre camió o
contenidor
PLANTA BAIXA
Construcció auxiliar pati (cuina) 1

5,52

4,60

25,39

Construcció auxiliar pati (cuina) 1

1,20

4,60

5,52

Construcció auxiliar pati (bany)

1,82

2,55

4,64

Construcció auxiliar pati (bany)

1,64

2,55

4,18

Total
1.2

39,74

PARTICIONS INTERIORS
m² Enderrocs d'envà interior de fàbrica revestit
Enderroc d'envà interior de fàbrica
revestit, formada per maó massis de 7
cm de gruix, amb mitjans manuals, i
carga manual de runes sobre camió o
contenidor
PLANTA BAIXA
Habitació 1

2,81

3,63

10,20

Passadís 1

6,12

3,63

22,22

Construcció auxiliar pati (cuina) 1

2,07

4,60

9,52

Construcció auxiliar pati (bany) 1

1,47

2,53

3,72
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PLANTA PIS
Habitació Principal 1

5,29

3,70

19,57

Habitació Principal 1

3,61

3,70

13,36

Distribuidor 1

1,73

5,30

9,17

Habitació Posterior 1

1,73

1,47

2,54

Habitació Posterior 1

2,32

3,07

7,12

Habitació Posterior 1

0,10

3,07

0,31

Habitació Posterior 2

0,05

3,07

0,31

Total
1.3

9,37

918,59

7,00

18,57

129,99

1,00

99,01

99,01

98,04

FUSTERIA
Ud Finestres
Desmunt de la fulla de de carpinteria
exterior superior a 3 m² de superfície,
amb mitjans auxiliars i carga manual del
material desmontat sobre camió o
contenidor
PLANTA BAIXA 3

3,00

PLANTA PIS 4

4,00

Total
1.4

INSTAL·LACIONS
Gas
Ud Desmontaje de caldera a gas, de 30 kW
de potencia calorífica máxima y soportes
de fijación, con medios manuales y
mecánicos y carga mecánica del
material desmontado sobre camión o
contenedor.
Ml

m

1

Desmuntatge de conducte metàl·lic
d'evacuació dels productes de la
combustió, de 300 mm de diàmetre
màxim, per a caldera, escalfador o
acumulador mural, amb sortida directa a
façana o pati de ventilació, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual
sobre camió o contenidor

1

1,00

1,00

4,95

4,95

Arrencada puntual de tubs i accessoris
d'instal·lació de gas superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

1

17,50

17,50

3,94

68,95

1

25,00

25,00

0,79

19,75

1

1,00

1,00

2,38

2,38

1,00

24,52

24,52

Elèctrica
m

Arrencada puntual de tubs i accessoris
d'instal·lació elèctrica superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
Sanejament

m Arrencada de baixant i connexions als
desguassos amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Equipament
Bany
Ud

Arrencada de banyera, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
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Ud

Ud

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

1

1,00

12,05

12,05

Arrencada de lavabo, suport, aixetes,
sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

1

1,00

13,31

13,31

2,00

3,94

7,88

1,00

12,81

12,81

2,00

42,95

85,90

m Arrencada puntual de tubs i accessoris
d'instal·lació de distribució d'aigua
superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o
contenidor

1

2,00

Cuina
Ud

ml

Desmuntatge d'aigüera d'acer inoxidable
d'1 cubeta, aixeteria i accessoris, amb
mitjans manuals i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o
contenidor.

1

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de
cuina i accessoris, amb mitjans manuals
i càrrega manual del material desmuntat
sobre camió o contenidor.

1

2,00

Total
1.5

351,51

COBERTES
m² Coberta plana
Demolició de coberta plana transitable,
no ventilada formada per una capa de
1
formació de pendents de 15 cm de gruix
mig, capes de morter de ciment de
reglatizació i protecció,
Total

1.6

5,52

3,05

16,84

16,84

20,17

339,66

8,12

196,60

15,94

934,79

REVESTIMENTS I TRASDOSATS
Fals Sostre
m²

Demolició de fals sostre de volta, amb
mitjans manuals, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
PLANTA BAIXA
Passadís 1

6,12

2,17

13,28

Habitació 1

3,89

2,81

10,93

Total

24,21

Revestiments Continus
m²

Picat de revoco o estuc de calç de la
volta catalana, aplicat sobre parament
horitzontal de més de 3 m d'altura, amb
mitjans manuals, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Estar- Passadís 1

7,59

5,17

39,24

Cuina 1

3,85

5,04

19,40

Total

58,64

IMPORT SEGONS AMIDAMENTS

CAP. 2

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
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Ud Longitud

Alçada

3322,13

Amplada

Total

Preu unitari

Total (€)
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2.1

Moviment de terres a l'edificació
m² Esbrossi i neteja del terreny.
Esbrossi i neteja del terreny, fins a una
profunditat mínima de 25 cm, amb
mitjans mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió, sense
incloure transport a abocador autoritzat.
PLANTA BAIXA 1

24,73

5,26

130,08

Total
2.2

130,08

0,81

105,36

19,29

2509,24

19,28

147,93

8,91

1159,01

13,04

1696,24

Bases
m² Base de paviment
Base de paviment mitjançant farcit a cel
obert, amb grava 20/30 mm, i
compactació al 95% del Proctor
Modificat amb safata vibrant de guiat
manual.
PLANTA BAIXA 1

24,73

5,26

130,08

Total

130,08

m³ Farciment per a base de got de piscina.
Base de got de piscina mitjançant
omplint a cel obert amb grava 20/30 mm
i compactació el 95% del Proctor
Modificat amb bandeja vibrant de guiat
manual.
PISCINA 1

3,30

1,55

1,50

Total
2.3

7,67
7,67

Anivel·lació
m³ Encaixat en caixa per a base solera.
Encaixat de 20 cm en caixa per a base
de solera, amb aportació de grava de
pedrera de pedra calcària, Ø40/70 mm, i
compactació mitjançant equip manual
amb safata vibrant.
PLANTA BAIXA 1

24,73

5,26

130,08

Total
2.4

130,08

Anivel·lació
m³ Solera de formigó en massa
Solera de formigó en massa de 10 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HM15/B/20/I fabricat en central i abocament
des de camió, estès i vibrat manual, amb
juntes de retracció.
PLANTA BAIXA 1

24,73

5,26

130,08

Total

130,08

IMPORT SEGONS AMIDAMENTS
CAP. 3
3.1

Ud Longitud

ASCENSOR

Alçada

5617,78
Amplada

Total

Preu unitari

1,00

11750,00

1,00

11750,00

Total (€)

Generals
m² Màquina
1

Armari autoportant de estructura
metàl·lica
Total
3.2

Cabina
m² Panell panoràmic vidre 6 + 6
Botonera de cabina tipus mural

Hash: sCzQdzBIGXRXJdCuxaebMlFdR3g=

1

1320,00

1

245,00

11750,00
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m²

Cabina model Volcano Luxe (formica /
terra silestone / sostre vidre)

1

1400,00
2965,00

Total
3.3

Portes
m² Suplement per porta de planta en acer
inoxidable

3

Total

3,00

350,00

3,00

350,00

IMPORT SEGONS AMIDAMENTS

CAP. 4
4.1

2965,00

Ud Longitud

ESTRUCTURA

Alçada

1050,00

14715,00

Amplada

Total

Preu unitari

Total (€)

2447,00

2,65

6484,55

54,00

26,50

1431,00

11,00

12,50

137,50

107,00

12,60

1348,20

4,00

85,00

340,00

11,00

45,00

495,00

ESTRUCTURA METÀL·LICA
Kg Estructura metàl·lica
Subministrament i muntatge d'acer
S275JR segons UNE-EN 10025-2, en
perfils laminats en calent serie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN i tubs, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra cargolat i/o
soldat.
Total 1
m² Xapa col·laborant
Subministrament i col·locació de xapa
col·laborant de perfil 59 i gruix 0,75 mm,
fixada a trets a l'estructura metàl·lica.
Total 1
ml Ramal perimetral
Subministrament i col·locació de remat
perimetral del forjat col·laborant.
Total 1
Ud Ancoratge químic M12
Subministrament i muntatge d'ancoratge
químic M12, inclòs realització de taladre.
Total 81
m² Xapa llagrimada
Subministrament i muntatge de xapa
llagrimada tipus 4/6 mm, inclòs una capa
d'imprimació anticorrosiva
Total 1
Ud Graó xapa llagrimada
Subministrament i muntatge de graó de
xapa llagrimada plegada.
Total 11
Total Capítol

4.2

10236,25

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Pa Execució foso ascensor
Partida alçada per a l'execusció del foso
ascensor
Total 1

1,00

2185,00

2185,00

50,40

71,00

3578,40

m² Execució paret pati
Formació de paret de fàbrica en pati de
planta baixa de 3,50 metres d'alçada
Total 1
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m² Formigonat forjat col·laborant
Formigonat de forjat col·laborant de gruix
10 cm amb un diàmetre 10 mm en cada
nervi i mallat de 15x15 cm amb un
diàmetre 8 mm
Total 1

54,00

28,15

1520,10

2,00

1565,00

3130,00

m² Bomba estàtica
Bomba estàtica amb menys de 100ml de
tub per a formigonat (servei mínim).
Amidament orientatiu (2 dies)
Total 1
Total Capítol
4.3

5763,40

PINTURA I TRACTAMENTS ANTIFOC
m² Esmalt sintètic
Aplicació d'una capa d'esmalt sintètic
d'acabat i protecció.
Total 1

92,00

6,00

552,00

74,00

17,00

1258,00

m² Intumescent R-30
Pintat de l'estructura metàl·lica, a base
de pintura intumescent amb el gruix
suficient per aconseguir una estabilitat al
foc de 30 minuts (R-30).
Total 1
Total Capítol

1810,00

IMPORT SEGONS AMIDAMENTS

CAP. 5
5.1

Ud Longitud

FAÇANES I PARTICIONS

Alçada

17809,65

Amplada

Total

Preu unitari

Total (€)

19,70

517,72

FÀBRICA NO ESTRUCTURAL
m² Fulla exterior de façana, de fàbrica de maó ceràmic per revestir.
Fulla exterior de tancament de façana,
de fàbrica, de maó ceràmic buit triple,
per revestir, 33x16x11 cm, rebuda amb
morter de ciment industrial, , M-5;
revestiment dels fronts de forjat amb
peces ceràmiques, col·locades amb
morter d'alta adherència.
FAÇANA POSTERIOR 1

5,54

3,50

19,39

2

2,60

3,50

18,20

Portes -2

1,74

3,25

-11,31

A deduir

Total
5.2

26,28

TABIQUERIA
m² Fulla de partició interior de maó ceràmic
amb aïllament acústic.
Partició interior per tabiquería, realitzada
mitjançant maó ceràmic, formada per
una fulla de fàbrica de 6,5 cm d'espessor
de maó buit acústic; Rebuda amb morter
de ciment, industrial, M-7,5, revestida per
ambdues cares amb 15 mm de guix de
construcció B1, projectat, acabat
arrebossat amb guix d'aplicació en capa
fina C6.
PLANTA BAIXA
CH 1 1
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3,90

13,30
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1

1,70

3,90

6,63

Portes -1

0,90

2,10

-1,89

H3 1

5,29

2,20

11,64

CH 2 1

2,91

2,20

6,40

H4 1

3,83

2,20

8,43

0,90

2,10

A deduir

PLANTA PIS

A deduir
Portes -4

-7,56

Total

36,95

38,02

1404,65

22,24

258,83

m² Particions d'envà de panells de guix
reforçats amb fibra de vidre.
Partició interior (separació dins d'una
mateixa unitat d'ús), sistema paredi TC-7
"PANELSYSTEM", de 70 mm d'espessor
total, de panell alleugerit de guix reforçat
amb fibra de vidre, TC-7
"PANELSYSTEM", de 70 mm
d'espessor.

2

ALTELL 1

5,29

2,20

11,64

Total

11,64

IMPORT SEGONS AMIDAMENTS

CAP. 6
6.1

Ud Longitud

FUSTERIA I PROTECCIONS

Amplada

Total

Preu unitari

Total (€)

FUSTERIA DE FUSTA
Ud

F3 - Bastiment de finestra de 203x70x6,
amb 1 lateral fix sw 203x35, 1 fix per
vidre inferior costat esquerra de 100x35 i
1 finestra oscilobatent part superior
esquerra 100x35

1

650,00

B2 - Bastiment balconera de 275x113x7,
amb 2 fulles balconeres de 270x57x8

1

639,00

F2 - Bastiment de finestra de 183x83x7,
amb 2 fulles balconeres de 180x43.
Porticó de 2 fulles de 179x35x3,8

1

984,00

B1 - Bastiment balconera de 263x124x7,
amb 2 fulles balconeres de 263x63x8.
Porticó de 2 fulles 179x53x3,8

1

1686,00

F1 - Bastiment de finestra de 250x128x7
de punt, amb 2 fulles de 250x65x8.
1
Porticó de punt de 2 fulles de 225x45x3,8

1532,00
5491,00

Total
6.2

Alçada

2181,19

PORTES DE FUSTA
P1 - Sanejar portó del carrer 320x194
existent. (NOTA: Fusta de pi filandés
sense envernissar)

1

120,00

P2.B - Bastiment vidriera de 310x190x8,
amb fixe superior per vidre, 2 fulles
laterals vidrieres fixes de 210x52x4,5 +
porta central vidriera de 210x85x4,5

1

1023,00

P3 - Bastiment de 310x135x7 per a porta
plegable existent. Repàs de vidrieres,
canviar llistó de vidres i tapajuntes

1

416,00
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P4 - Sanejar porta rebost 180x80
existent

1

65,00

P5 - Reutilitzar porta - suite existent com
a capçal. Bastiment de 322x280x7

1

300,00

M1 - Bastiment de pas de
310x136x7x9,5

1

176,00
2100,00

Total
6.3

2100,00

VIDRES Incolor
Ud Climalit / Stadip 4+4 Incolor / Cam. 10 +
gas argó / Stadip 3+3
Climalit / Stadip 4+4 Incolor / Cam. 10 +
gas argó / Stadip 3+3
Climalit / Stadip 4+4 Incolor / Cam. 10 +
gas argó / Stadip 3+3
Climalit / Stadip 4+4 Incolor / Cam. 10 +
gas argó / Stadip 3+3
Climalit / Stadip 4+4 Incolor / Cam. 10 +
gas argó / Stadip 3+3
Climalit / Stadip 4+4 Incolor / Cam. 10 +
gas argó / Stadip 3+3 - Increment forma
climalit
Climalit / Stadip 4+4 Incolor / Cam. 10 +
gas argó / Stadip 3+3

1

190,00

30,00

36,72

2

90,00

30,00

63,75

8

40,00

30,00

255,00

8

45,00

52,00

255,00

6

57,50

49,00

191,00

2

67,50

49,00

95,62

8

53,00

49,00

255,00

Stadip 4+4 Incolor

1

90,00

180,00

61,75

Stadip 4+4 Incolor

2

130,00

45,00

48,29

Stadip 4+4 Incolor

1

130,00

75,00

39,26

Stadip 3+3 Incolor

8

59,00

49,00

79,93

2

169,00

30,00

66,56

Barrotet fresat fusta 16mm

6

169,00

30,00

20,09

Climalit / Stadip 4+4 Incolor / Cam. 10 +
gas argó / Stadip 3+3

2

180,00

50,00

123,93

Barrotet fresat fusta 16mm

6

180,00

50,00

33,48

Climalit / Stadip 4+4 Incolor / Cam. 10 +
gas argó / Stadip 3+3 - Increment forma
climalit

2

230,00

54,00

241,65

Barrotet fresat fusta 16mm

6

230,00

54,00

36,16

Climalit / Stadip 4+4 Incolor / Cam. 10 +
gas argó / Stadip 3+3

2

220,00

45,00

135,85

Barrotet fresat fusta 16mm

6

220,00

45,00

30,13

m² Climalit / Stadip 4+4 Incolor / Cam. 10 +
gas argó / Stadip 3+3

2069,17

Total
6.4

2069,17

FUSTERIA CUINA
Ud

Suministrament i muntatge de mobiliari
de cuina amb portes laminada i sobre
amb acabat estratificat.

1

Total

IMPORT SEGONS AMIDAMENTS
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3250,00
3250,00

3250,00

9660,17
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CAP. 7
7.1

Ud Longitud

INSTAL·LACIONS

Alçada

Amplada

Total

Preu unitari

1,00

2000,00

Total (€)

ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Pa

Ud

Pa

Subministrament i col·locació de xarxa
elèctrica general amb tramat elèctric nou
a través de tramada horitzontal a través
de tubs rígids d'acer, i tramada vertical a
través de regata (inclou reconstrucció de
regates deixant la paret preparada per
pintar) Inclou connexió als equipaments

1

Muntatge i desmuntatge de caixa general
de protecció de 160 A per a canvi
d'emplaçament, no inclou connexionat
per la companyia subministradora

1

165,91

Formació d'instal.lació de TV i telefonia,
des d'accés a l'habitatge incloint cablejat
sota tub semirrígid i mecanismes

1

500,00

Total
7.2

2665,91

SANEJAMENT I VENTILACIÓ
ml Subministrament i col·locació de xarxa
de tub de PP per a sanejament vertical i
horitzontal de diàmetres variables
segons projecte.
Ud Subministrament i col.locació
d'extractors mecànics de banys

1

3

8,50

8,50

40,00

3,00

100,00

Total
7.3

FONTANERIA I SANITARIS
Ud

Subministrament i col·locació d'inodor de
porcellana vitrificada, de sortida segons
necessitats, amb seient i tapa, de color
blanc, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació model a
definir

Ud Lavabo de porcellana sanitària model a
definir
Pa
Subministrament i col·locació d'elements
de lampisteria necessaris segons
planols, aixetes, sifons etc., per als
elements col·locats que ho necessitin
Ud

Subministrament i col·locació de
mampara de vidre glassat per a dutxa

Pa Subministrament i col·locació de xarxa
de tub vist per a xarxa d'aigua segons
projecte incloent claus de pas, de tall,
accessoris i connexions a comptadors de
planta baixa .
Ud Subministrament i col·locació de aigüera
i aixeta per cuina
Ud Subministrament i col·locació de
campana extractora de cuina
Ud Subministrament i col·locació de forn per
a cuina model a definir
Total
7.4

140,00

CALEFACCIÓ
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3

3,00

350,00

1050,00

3

3,00

150,00

450,00

1

1,00

300,00

300,00

1

1,00

150,00

150,00

1

1,00

1000,00

1000,00

1

1,00

185,00

185,00

1

1,00

125,00

125,00

1

1,00

250,00

250,00
2950,00
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Ud Caldera de gas natural amb cremador
atmosfèric, de 70 kW de potència
calorífica, de fosa per a calefacció i
aigua calenta sanitària instantània de 6
bar i 100 °C, com a màxim, muntada
sobre bancada

1

1,00

3000,00

3000,00

m2 Calefacció per terra radiant d'aigua a
baixa temperatura amb tub de polipropilè
de 20mm de diàmetre fixat sobre panells
emmetxats, de galets, de 775x1190mm i
25mm de gruix, de poliestirè expandit,
per aïllament tèrmic i acústic en el terra
radiant i capa de morter autoanivellant,
amb additiu especial, de 5cm
d'espessor.

1

68,70

48,10

3304,47

1

1,00

400,00

400,00

Pa

Subministrament i col·locació de xarxa
de de gas necessaria segons projecte
Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm
de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,
segons la norma UNE-EN 1057,
connectat a pressió, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment.
Inclou comptador
Total

6704,47

IMPORT SEGONS AMIDAMENTS
CAP. 8
8.1

COBERTES

Ud Longitud

Alçada

12460,38
Amplada

Total

Preu unitari

Total (€)

13,25

92,62

1227,22

2,50

15,93

39,83

20,60

22,83

470,30

COBERTA PLANA
m² Coberta plana transitable, ventilada, amb
solado fix, impermeabilització mitjançant
làmines asfàltiques.
Coberta plana transitable, ventilada, amb
solado fix, tipus convencional, pendent
del 1% al 5%, per a tràfic per als
vianants privat, composta de: formació
de pendents: tauler ceràmic buit
encadellat de 80x25x3,5 cm recolzat
sobre envans alleugerits de maó ceràmic
buit de 24x11,5x9 cm, disposats cada 80
cm i amb 30 cm d'altura mitjana;
aïllament tèrmic: feltre aïllant de llana
mineral, segons UNE-EN 13162.

1

2,50

1

2,50

1

10,00

5,30

ml Junta de dilatació en coberta,
impermeabilització mitjançant làmines
asfàltiques.
Impermeabilització de junta de dilatació
en coberta plana transitable, no
ventilada, amb solado fix, tipus
convencional, composta de: dues
bandes d'adherència, de làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 30 cm d'amplària
cadascuna, totalment adherides al suport
amb bufador, a cada costat de la junta.
ml

Trobada de parament vertical amb
coberta plana transitable, no ventilada,
amb solado fix, tipus convencional;
mitjançant reculada perimetral, per a la
protecció de la impermeabilització.
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10,60
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Ud

Trobada de coberta plana transitable, no
ventilada, amb solado fix, tipus
convencional amb embornal, formada
per: peça de reforç de 0,5x0,5 m de
superfície amb làmina impermeabilizante
flexible tipus EVAC, composta d'una
doble fulla de poliolefina termoplàstica
amb acetat de vinil etilè, amb ambdues
cares revestides de fibres de polièster no
teixides.

1

1,00

30,76

Total
8.2

30,76

1768,10

COBERTA INCLINADA
m² Coberta inlcinada sobre bigues de fusta,
amb peces ceràmiques sense aïllament
tèrmic ni acústic.
Desmuntar la teula de la coberta existent
a fi de reposar-la una vegada millorades
les condicions d'aquesta.
1

15,58

5,54

86,31

15,03

1297,29

15,58

5,54

86,31

103,19

8906,66

m² Formació de la coberta inclinada amb
aïllament
Col·locació dels elements interns de la
coberta inclinada composta de: aïllament
tèrmic: panell rígid de poliestirè expandit,
de superfície llisa i mecanitzat lateral
encadellat, de 30 mm d'espessor;
formació de pendents amb tauler
ceràmic buit encadellat, per revestir,
50x20x3 cm sobre envans alleugerits de
100 cm d'altura mitjana; cobertura: teula
ceràmica corba, 40x19x16 cm, color
vermell; fixada amb cargols rosca-fusta
sobre rastreles de fusta.
1
Total

10203,95

IMPORT SEGONS AMIDAMENTS

CAP. 9
9.1

Ud Longitud

REVESTIMENTS I TRASDOSATS

Alçada

11972,04

Amplada

Total

ALICATATS
m²
Enrajolat amb taulell llis, 15x15 cm, 8
€/m², capacitat d'absorció d'aigua I>10%,
grup BIII, resistència al lliscament
Rd<=15, classe 0, col·locat sobre una
superfície suporti de fàbrica en
paraments interiors, mitjançant morter de
ciment M-5, sense junta (separació entre
1,5 i 3 mm); amb cantoneres de PVC.
PLANTA BAIXA
CH1 2

1,70

2,25

7,65

2

3,41

2,25

15,35

Porta -1

0,90

2,10

-1,89

CH2 2

2,91

2,20

12,80

2

2,77

2,20

12,19

A deduir

PLANTA PIS
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Preu unitari

Total (€)
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CH3 2

1,65

2,20

7,26

2

3,75

2,20

16,50

Porta -3

0,90

2,10

-5,67

A deduir

Total
9.2

64,19

25,91

1663,09

4,27

494,11

PINTURA PLÀSTICA PER A PARAMENTS EXTERIORS
m²

Revestiment decoratiu de façanes amb
pintura plàstica llisa, per a la realització
de la capa d'acabat en revestiments
continus bicapa; neteja i escatat previ del
suport de morter industrial, en bon estat
de conservació, mà de fons i dues mans
d'acabat (rendiment: 0,065 l/m² cada
mà).
PLANTA BAIXA
2

6,80

4,60

62,56

2

5,30

4,60

48,76

Porta -1

1,52

3,25

-4,94

Finestra -1

2,10

1,85

-3,89

5,54

3,53

19,56

Porta -1

3,30

1,25

-4,13

Finestra -1

0,94

2,35

-2,21

A deduir

PLANTA PIS
CH2 1
A deduir

Total
9.3

115,72

PINTURA PLÀSTICA PER A PARAMENTS INTERIORS
m²

Pintura plàstica amb textura llisa, color
blanc, acabat mat, sobre paraments
horitzontals i verticals interiors, mà de
fons amb imprimación a força de
copolímers acrílics en suspensió aquosa
i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica (rendiment: 0,187 l/m² cada mà).
PLANTA BAIXA
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EI 1

3,41

3,90

13,30

1

5,79

3,90

22,58

1

2,81

3,90

10,96

1

1,47

3,90

5,73

1

2,23

3,90

8,70

1

6,12

3,90

23,87

E 2

2,23

3,60

16,06

2

1,67

3,60

12,02

AP1 1

3,15

2,50

7,88

1,80

2,50

0,00

ES 2

5,04

6,33

63,81

1

3,15

9,13

28,76

C-M 2

5,04

4,00

40,32

2

3,85

3,60

27,72

2

2,40

3,50

16,80

2

5,27

3,50

36,89

Amidaments Vilassar de Mar

A deduir
Porta -1

0,90

2,50

-2,25

-1

1,95

2,50

-4,88

-1

0,85

2,00

-1,70

-2

1,28

3,10

-7,94

-1

1,08

3,25

-3,51

-1

1,70

3,25

-5,53

-1

1,52

3,25

-4,94

Finestra -1

1,27

2,64

-3,35

-1

2,10

1,85

-3,89

Total Parcial

297,41

4,37

1299,70

4,37

653,33

PLANTA PIS
H1 1

5,29

4,63

24,49

1

5,29

3,96

20,95

2

4,53

4,31

39,05

AP2 1

2,47

2,20

5,43

1

2,91

2,20

6,40

1

6,13

2,20

13,49

H2 1

3,57

4,96

17,71

1

3,57

3,63

12,96

1

3,75

4,35

16,31

1

3,75

3,44

12,90

Porta -4

1,28

2,20

-11,26

-3

0,90

2,10

-5,67

Finestra -1

0,92

2,12

-1,95

-1

0,84

1,55

A deduir

-1,30

Total Parcial

149,50

PLANTA ALTELL 1

5,29

2,18

11,53

1

5,29

2,25

11,90

2

4,20

3,01

25,28

Total Parcial

48,72

4,37

Total

IMPORT SEGONS AMIDAMENTS
Ud Longitud

CAP. 10 PAVIMENTS
10.1

Alçada

4323,13
Amplada

Total

Bases de paviments
m² Base de morter autonivellant de ciment,
de capa gruixuda (més de 40 mm),
fabricat en central.
Base per a paviment interior de morter
autonivellant de ciment, morter
autonivelante de ciment CT - C10 - F3
segons UNE-EN 13813, de 40 mm
d'espessor, abocat amb mescladorabombeadora, sobre làmina d'aïllament
per a formació de sòl flotant (no inclosa
en aquest preu).
PLANTA BAIXA 1

112,14

A deduir
Mur C-M -1
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212,90
2165,93

0,40

1,62

-0,65

Preu unitari

Total (€)
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Ascensor -1

1,30

1,45

PLANTA PIS 1
Te 1
Total
10.2

-1,89
65,60
13,25
188,46

7,87

1483,16

8,71

1641,46

42,35

7981,15

45,68

3389,46

Anivellació
m² Morters i pastes d'anivellaió
Capa fina de pasta niveladora de sòls CT
- C20 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2
mm d'espessor, aplicada manualment,
per a regularització i anivellació de la
superfície suporti interior de formigó o
morter, prèvia aplicació de imprimación
de resines sintètiques modificades, que
actua com a pont d'unió (sense incloure
la preparació del suport), preparada per
rebre paviment ceràmic, de suro, de
fusta, laminatge, flexible o tèxtil (no
inclòs en aquest preu)..
ÍDEM Bases de paviments

188,46

Total

188,46

ÍDEM Morter Anivelació

188,46

Total

188,46

m² Solera
Solera de 18 mm d'espessor total.

10.3

Hidràulic i microcement
Restauració del paviment hidràulic que hi
ha actualment a la vivenda en la planta
baixa. Recuperació i combinació amb
microcement.
Planta baixa 1

74,20

º
Total
10.4

74,20

De fusta
m² Parquet multicapa i socol

1

Parquet flotant de llepis de 2180x200x14
mm, amb una capa superior de fusta de
roure, assemblades amb adhesiu,
col·locades sobre làmina d'escuma de
polietilè d'alta densitat de 3 mm
d'espessor.
Planta 1er pis excepte cambra de
banys

1

Total

IMPORT SEGONS AMIDAMENTS
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51,10

51,10

39,25

2005,68

16500,90
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RESUM AMIDAMENTS
187,18 €

CAP. 0

ACTUACIONS PRÈVIES

CAP. 1

ENDERROCS I DECONSTRUCCIÓ

3.322,13 €

CAP. 2

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

5.617,78 €

CAP. 3

ASCENSOR

14.715,00 €

CAP. 4

ESTRUCTURA

17.809,65 €

CAP. 5

FAÇANES I PARTICIONS

2.181,19 €

CAP. 6

FUSTERIA I PROTECCIONS

9.660,17 €

CAP. 7

INSTAL·LACIONS

12.460,38 €

CAP. 8

COBERTES

11.972,04 €

CAP. 9

REVESTIMENTS I TRASDOSATS

CAP. 10 PAVIMENTS

SUMATORI AMIDAMENTS
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4.323,13 €
16.500,90 €

98.749,57 €
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IV. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
S’adjunten a continuació els següents plànols per a una màxima comprensió del projecte:

DG U IMPLANTACIÓ
U 01_ Situació i Emplaçament: Situació E. 1:10.000 i Emplaçament E. 1:500. Nord geogràfic.

DG A DEFINICIÓ DE LA INTERVENCIÓ
A 01_ Plantes i alçats – Estat Actual: Plantes i alçats acotats (E. 1:100) Quadre de superfícies de l’estat actual.
A 02_ Seccions – Estat Actual: Seccions transversals i longitudinals acotades de l’estat actual (E. 1:100)
A 03_ Plantes i seccions – Enderroc: Plantes i seccions principals marcant en groc l’enderroc (E. 1:100)
A 04_ Seccions – Enderroc: Altres seccions transversals i longitudinals marcant en groc l’enderroc (E. 1:100)
A 05_ Plantes i alçat – Obra nova: Plantes i alçat posterior marcant en vermell l’obra nova (E. 1:100)
A 06_ Seccions – Obra nova: Seccions transversals i longitudinals marcant en vermell l’obra nova (E. 1:100)
A 07_Plantes – Habitabilitat: Plantes justificatives de la normativa d’habitabilitat i accessibilitat (E. 1:100) Quadre
justificatiu d’habitabilitat i quadre de superfícies de la reforma.
A 08_ Detall constructiu: Detall constructiu de l’annex d’ampliació en el pati per allotjar-hi la cuina (E. 1:20)

DG E SISTEMA ESTRUCTURAL
E 01_ Plantes – Estructura: Definició del sistema estructural en la PB i P+1 (E. 1:50) i detalls constructius
E 02_ Plantes – Estructura: Definició del sistema estructural en la P+2 (E. 1:50) i detalls constructius

DG I SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
I 01_ Sanejament: Traçat i dimensionat de les xarxes de sanejament d’aigües fecals i pluvials (E. 1:100)
I 02_Aigua i ACS solar: Traçat de les xarxes d’aigua freda i d’aigua calenta sanitària (ACS) escalfada mitjançant
plaques solars (E. 1:100)
I 03_ Climatització: Traçat de la xarxa de climatització, composta per subministrament de gas i plaques solars,
caldera de condensació híbrida solar-gas i escalfament per terra i/o murs radiants (E. 1:100)
I 04_ Electricitat i telecomunicacions: : Traçat de la xarxa d’electricitat i telecomunicacions, marcant posició i tipus
de lluminàries (E. 1:100)
I 05_ Ventilació: : Traçat i dimensionat de la xarxa de ventilació i extracció d’aire i fums (E. 1:100)

MEMÒRIA
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N

PROMOTORS

DIRECCIÓ D'OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA

DATA

ESCALA

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO

!
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0.96

FAÇANA CARRER

FAÇANA POSTERIOR

0.30
1.30
1.37

0.34

1.10
2.16

3.64

3.51

3.25

1.50

2.51

3.48

1.09

0.82

6.04

2.50

2.30

Te

H3

2.93
3.55

0.84

Es

3.61
0.85

5.29

0.12

1.10

3.47

1.38

5.29

AP3

3.85
1.28
1.99

Pa

1.49

H4

1.69

1.56

AP2

H3

1.28

1.75
7.59

0.43

0.15

0.57

PLANTA PRIMERA

1.15

0.60
3.23
1.64

0.51

3.89

CH 1.88

2.07
2.94

C

1.55

0.65

1.15

3.15

3.85

3.69

0.30

0.44

0.94
1.09

1.08

E-M

1.99

2.81

H2

H1

1.58

1.27

Es
1.32

1.82

1.47

0.87

5.44

1.25

2.60

0.79

1.76

0.79

5.04

1.81
6.12

3.88

1.14

5.04
3.85

3.52

5.30

2.27

1.52

1.67

5.52

Pa

1.91

2.12

9.40

1.63

AP1
3.09

2.17

13.41

2.15

AP1

1.94

EI

0.22

PLANTA BAIXA

N

PROMOTORS

DIRECCIÓ D'OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA

DATA

ESCALA

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO

!
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B

B'
5.07

A

A'

B

3.67

3.40

B'

A

A'

4.00
3.51

D'

C'

3.50

2.05

SECCIÓ B-B'

5.09
4.50 4.37
3.87

3.67

3.40

0.96

4.60
3.51

3.25

3.64

3.35

3.60

3.90

3.64

3.40

4.00
3.60

3.51

2.55

SECCIÓ C-C'

N

SECCIÓ A-A'

SECCIÓ D-D'
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DIRECCIÓ D'OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA
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NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO
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A

A'
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A
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SECCIÓ A-A'

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA

SECCIÓ C-C'
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E

D

B
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A
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B
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F'

F

A

E'

C'
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D'

SECCIÓ B-B'

PLANTA COBERTA

SECCIÓ E-E'

SECCIÓ D-D'

N

PROMOTORS

DIRECCIÓ D'OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA

SECCIÓ F-F'

DATA
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NOM DEL PLÀNOL:
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PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

rentaplats

PLANTA BAIXA

ALÇAT PATI

N

nevera
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A

rentaplats

A'
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SECCIÓ B-B'
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N

SECCIÓ A-A'

SECCIÓ D-D'
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EMPRESA CONSTRUCTORA

DATA

D

C
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Es
AP3
As

PLANTA SEGONA

EP1

Es
CH3

CH2

EP2

Te

As
2.60

2.60

AP2

H2

H1

EG

PLANTA PRIMERA

Es
2.81 > 2.20m

2.80
2.80

Pa

rentaplats

As

nevera

C-M

CH1

E

AP1

EI

PLANTA BAIXA

N

PROMOTORS

DIRECCIÓ D'OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA

DATA

ESCALA

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO
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N

PROMOTORS

DIRECCIÓ D'OBRA

·

EMPRESA CONSTRUCTORA

DATA

·

ESCALA

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO

!
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Soldadures: Per soldadures no
indicades consultar arxiu: 2.4-P4

Toleràncies:   Per  toleràncies  màximes
admissibles consultar arxiu: 2.4-P1-I1

D2. PL 250.200.15
+4 M12

s.x.

D3. PL 280.150.15
+4 M12

PL 200.8

T 60.7
s.x.

LPN 70.7

T 60.7
s.x.

D5.  forjat  col·laborant  
D2. PL 250.200.15
+4 M12

T 60.7
s.x.
LPN 70.7

IPE 160

tac  químic  M12
1 c/60

UPN 160

T 60.7
s.x.
T 60.7
s.x.

IPE 140

IPE 140

LPN 70.7

T 60.7
s.x.
D3. PL 280.150.15
+4 M12

IPE 140

IPE 140

IPE 140

D3. PL 280.150.15
+4 M12

PLANTA PRIMERA

tac  químic  M12
1 c/60

D1

SHS 80.80.4

s.x.

SHS 80.80.4
HEB 100

LPN 70.7

LPN 70.7

LPN 70.7

D1

LPN 70.7

D5.  forjat  col·laborant  

D5.  forjat  col·laborant  

s.x.

tac  químic  M12
1 c/60

2 UPN 260

SHS 80.80.4
tac  químic  M12
1 c/60

D1

D1

SHS 80.80.4

tac  químic  M12
1 c/60

PLANTA BAIXA

140

30

30

30

190

30

250

#150x150x8mm
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!
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Soldadures: Per soldadures no
indicades consultar arxiu: 2.4-P4

Toleràncies:   Per  toleràncies  màximes
admissibles consultar arxiu: 2.4-P1-I1

IPE 140

IPE 140

IPE 140

IPE 140

PLANTA COBERTA

D4. PL 300.250.15
+6 M12

D4. PL 300.250.15
+6 M12

D4. PL 300.250.15
+6 M12

PL 200.8

UPN 160
D5.  forjat  col·laborant   D5.  forjat  col·laborant  

IPE 140

D2. PL 250.200.15
+4 M12

IPE 140

s.x.

IPE 220

IPE 220

IPE 220

IPE 140

IPE 140

IPE 140

s.x.

s.x.

D4. PL 300.250.15
+6 M12

D4. PL 300.250.15
+6 M12

IPE 140

tac  químic  M12
1 c/60

LPN 70.7

D5.  forjat  col·laborant  
D5.  forjat  col·laborant  
s.x.

s.x.

D2. PL 250.200.15
+4 M12

D2. PL 250.200.15
+4 M12

D4. PL 300.250.15
+6 M12
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DESGUASSOS APARELLS
Ø TUB PVC

APARELLS

50

Lavabo

50

Dutxa

110

Water

50

Banyera

50

Aïguera

50

Rentaplats

50

Rentadora

50

Assecadora

50

Safareig

Ø160mm baixant pluvials

Ø160mm baixant pluvials

LLEGENDA
DT

Desgüàs dutxa

BA

Desgüàs banyera

WC

Desgüàs wc

RT

Desgüàs rentadora

AS

Desgüàs assecadora

CU

Desgüàs cuina

SA

Desgüàs safareig

LV

Desgüàs lavabo

RP

Desgüàs rentaplats

EM

Embornal

CL

Desgüàs comptadors llum

CA

Desgüàs comptadors aigua

PD

Previsió desgüàs

PLANTA SEGONA

Ø50mm baixant fecals

Ø110mm baixant fecals

BAØ50mm

LVØ50mm
WCØ110mm

DTØ50mm

WCØ110cm

Ø160mm baixant pluvials

LVØ50mm

LVØ50mm

Ø110mm baixant fecals

RTØ50mm ASØ50mm

PLANTA PRIMERA

Ø50mm baixant fecals

Ø110mm baixant fecals

DTØ50mm

Ø110mm

Ø110mm

WCØ110mm
CUØ50mm

Ø160mm baixant pluvials

rentaplats

RPØ50mm

LVØ50mm

Ø125mm baixant fecals

nevera

Ø110mm

Ø110mm baixant fecals
Ø125mm baixant fecals

Ø110mm

Ø125mm

Ø160mm

Ø160mm baixant fecals

FECALS

PLUVIALS

PLANTA BAIXA

N

PROMOTORS

DIRECCIÓ D'OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA

DATA

ESCALA

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO

!
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SIMBOLOGIA FONTANERIA
Connexió xarxa pública

Muntants  Aigua  freda      Ø12  mm  

Muntants  ACS  escalfada      Ø12  mm  

Clau general de pas
Comptador general
1 Captador Solars
Mesures : 2,20 x 1,26 m

Canalització aigua freda
Canalització aigua calenta

Estructura  portant  metal·lica
Inclinació  de  45  º    amb  esquadra
Fixación  atornillada  sobre  soport  
metàl·lic  sobre  teules

Clau de pas aigua freda
Clau de pas aigua calenta
Aixeta aigua freda
Aixeta aigua calenta

SIMBOLOGIA GAS
Tuberia de coure
Clau de pas gas
Calentador de aigua

PLANTA COBERTA

SIMBOLOGIA ACS SOLAR
Montants
Placa solar térmica
Acumulador 100l

4

PLANTA PRIMERA

0,60

1

1,20

6

5

2
P

1. Terres sobrants compactades
2.  Bloc  de  formigó  20  cm  de  gruix,  armat  doble  mallat  #15x15 8
3.  Solera  de  formigó  15  cm    #15x15 6
4. Coronament de pedra artificial
5.  Acabat  amb  llàmina  de  PVC  impermeabilitzant
6. Boquilla impulsora
7. Estrat resistent
8. Depuradora soterrada

connexió  a  xarxa
pública  d'aigües
rentaplats

nevera

comptador a tanca

PLANTA BAIXA
P'

N

PROMOTORS

DIRECCIÓ D'OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA

DATA

ESCALA

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO

!
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SIMBOLOGIA CALEFACCIÓ
Connexió a caldera
Colector
Circuits
Anada
Retorn
Clau de pas aigua freda
Clau de pas aigua calenta
Serpentí

SIMBOLOGIA GAS
PLANTA SEGONA

Tuberia de coure
Clau de pas gas
Calentador de aigua

PLANTA PRIMERA

rentaplats

nevera

comptador a tanca

PLANTA BAIXA

N

PROMOTORS

DIRECCIÓ D'OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA

DATA

ESCALA

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO

!
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Electrodomestics

antena telecos tipus mastil
alçada  des  de  pav  coberta  1.00  mts

Nevera
Rentadora
Assecadora
Rentavaixelles
Microones
Forn
Cuina
Extractor cuina

1
2
3
4
5
6
7
8

I

PLANTA SEGONA

I

C4
2

C4
3

I

PLANTA PRIMERA

C5 C5

C2 C3 C3

5

C5

7 8

6

CGP

4

1

nevera
C2

C4

1

C2

rentaplats

PLANTA BAIXA

N

PROMOTORS

DIRECCIÓ D'OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA

DATA

ESCALA

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO

connexió  a  xarxa
companyia  elèctrica

!
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SIMBOLOGIA VENTILACIÓ
Extractor
Qve

Cabal d'extracció

Qva

Cabal d'absorció

vent cuina

Ø110 mm Vent.
CH2 i CH1

Ø 110 mm Vent. CH3

Ventilació interior

qve=40 l/s

PLANTA SEGONA

Ø 110 cm Vent. CH1

qve=15 l/s

qve=15 l/s

1,71 cm

Ø 110 mm Vent. CH3
1,71 cm

vent cuina

Ø 110 cm Vent. CH2

qva=10 l/s

1,71 cm

1,14 cm

1,14 cm

qva=10 l/s

PLANTA PRIMERA

Ø 110 mm Vent. CH1

Ø 150 mm Vent. Cuina

(extractor cuina)

qve=15 l/s
qva=12 l/s
qve=40 l/s
nevera

rentaplats

4,65 cm

1,71 cm
qve=49 l/s

PLANTA BAIXA

N

PROMOTORS

DIRECCIÓ D'OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA

DATA

ESCALA

NOM DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚMERO

!
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tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats
codificació
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DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Reforma interior d'un habitatge amb ampliació de superfície

Municipi :

Vilassar de Mar

C/ Montserrat 21
Comarca :

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

32,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

65,00

t

32,50 m

3

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
reutilització
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
si

és residu
abocador

si

no

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m 2

Pes

Volum aparent/m 2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m )

(tones)

(m /m )

(m )

170102

0,542

21,978

0,512

13,128

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

3,969

0,082

3,112

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,500

0,004

0,020

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,387

0,004

0,412

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

obra de fàbrica

totals d'enderroc

2

0,7556

3

Volum aparent

2

3

3
16,67 m

0,7544

26,83 t

Residus de construcció
2
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Maresme

Codificació residusPes/m
LER
2
Ordre MAM/304/2002(tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m 2

Pes

Volum aparent
(m 3)

(m 3/m 2)

0,0500

(tones)
8,0947

0,0896

8,4420

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

3,4528
3,4367
0,7408
0,3701
0,0943

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

3,8360
2,4552
1,1122
0,9161
0,1225

0,0380

0,4022

0,0285

2,6890

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,1138
0,1489
0,0782
0,0613

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,4241
0,9755
1,1197
0,1697

totals de construcció

3
11,13 m

8,50 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Hash: sCzQdzBIGXRXJdCuxaebMlFdR3g=

Terres contaminades
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-
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minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
si
si
si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
3

m (+20%)
terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
39
0
0
0

Total

39

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

3

(m )
0,00
39,00
0,00
0,00
0,00
39,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
3,44
40
25,43
2
0,06
1
0,11
1
0,50
0,50
0,08
0,50
0,08
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
no

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si

si

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

si

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor

Runes

Excavacions
Germans Casas, S.L

adreça

codi del gestor

pol. Ind. 9 PDA Rural-Rial,
Butifarra, FCA. 708, Parc.10
08358 Arenys de Munt

E-897.05

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Contenidors de 5 m 3 per cada tipus de residu

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

0
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

Terres

39,00

1843,24

195,00

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

351,35
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

70,00 €/m3

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

3,31

39,77

16,57

Maons i ceràmics

22,90

-

Petris barrejats

5,70

-

Metalls

0,23

-

Fusta

0,57

-

Vidres

0,03

-

100,00

-

0,41

Plàstics

1,32

-

6,58

-

19,75

Paper i cartró

1,51

-

7,56

-

22,67

Guixos i no especials

1,96

-

9,79

-

29,37

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

39,77

13,26

-

114,51

-

343,53

28,52

-

85,55

1,15

-

3,44

2,86

-

8,59

0,00

482,54

364,61

513,30

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :
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3
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENI DOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENI DOR 5 M

3

unitats

1

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
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Enderroc, Rehabilitació,
plec de condicions

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat
per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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Enderroc, Rehabilitació,

FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

68,25 T

Total construcció i enderroc (tones)

35,33 T

Previsió final de
l'Estudi
68,25 T

0,00 %

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Vilassar de Mar
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *

68,25 T

11 euros/T

750,75 euros

Residus de construcció i enderroc *

35,33 T

11 euros/T

388,63 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

103,6 Tones
1.139,38 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge
i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el
mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i
els criteris d’ús, conservació i manteniment.
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles,
condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de
qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions
finals de l’edifici.
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de
controls, que són els següents:
A)

Pels materials.

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents
documents:
Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
Certificat de garantia del fabricant
Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació
vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.
B)

Unitats d’obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i
conformitat amb el projecte.
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de
Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar.

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR

PLA$DE$CONTROL$DE$QUALITAT$$
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1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.
- Excavació:
- Control de moviments de l’excavació.
- Control del material de replè i del grau de compactat.
- Gestió de l’aigua:
- Control del nivell freàtic.
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.
- Millora o reforç del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS.
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS.
- Estudi geotècnic.
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat
potencial.
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C
“Seguridad Estructural Cimientos”.
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad
Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3)
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3)
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.
3.1 CONTROL DE MATERIALS
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els
Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
Altres components (abans de l’inici de l’obra)
o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
Assaigs de control del formigó:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Modalitat 1: Control a nivell reduït
Modalitat 2: Control al 100 %
Modalitat 3: Control estadístic del formigó
Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i
en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars).
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de l’acer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Control a nivell reduït:

PLA$DE$CONTROL$DE$QUALITAT$$
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-

-

Només per armadures passives.
Control a nivell normal:
S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han
de ser coneguts abans de formigonar.
Comprovació de soldabilitat:
En el cas d’existir empalmes per soldadura

Altres controls:
Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
Control dels equips de tesat.
Control dels productes d’injecció.
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ
Nivells del control de l’execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control d’execució a nivell reduït:
Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control de recepció a nivell normal:
Existència de control extern.
Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control d’execució a nivell intens:
Sistema de qualitat propi del constructor.
Existència de control extern.
Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.

Fixació de toleràncies d’execució.
Altres controls:
Control del tesat de les armadures actives.
Control d’execució de la injecció.
Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no
destructius)
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.

Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de
l’albarà.
Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre.
Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que justifiqui
l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un distintiu de
qualitat oficialment reconegut.
Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta.
Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús.
Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.

Control de qualitat de muntatge i execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
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-

Control de l’apuntalament
Control de col·locació de les biguetes i revoltons
Control de la col·locació de les armadures
Control de l’abocat, compactació i curat del formigó
Control del desapuntalament

Control de qualitat de l’obra acabada
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de nivells i replanteig
Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Certificat de qualitat del material.
Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no avalades
pel certificat de qualitat.
Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per
materials singulars.

Control de qualitat de la fabricació:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure:
Memòria de fabricació
Plànols de taller
Pla de punts d’inspecció
Control de qualitat de la fabricació:
Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades
Qualificació del personal
Sistema de traçat adient

Control de qualitat de muntatge:
Control de qualitat de la documentació de muntatge:
Memòria de muntatge
Plans de muntatge
Pla de punts d’inspecció
Control de qualitat del muntatge

6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA
Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Peces:
Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las
peces.
Sorres
Ciments i cal
Morters secs preparats i formigons preparats
Comprovació de dosificació y resistència

Control de fàbrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Tres categories d’execució:
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-

Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i
control diari d’execució.
Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació
d’especificacions i control diari d’execució.
Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de replè
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de dosificació, barreja i posada en obra

Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de recepció i posada en obra

Protecció de fàbriques en execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Protecció contra danys físics
Protecció de la coronació
Manteniment de la humitat
Protecció contra gelades
Trava temporal
Limitació de l’alçada d’execució per dia

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA
Subministrament i recepció dels productes:
Identificació del subministrament amb caràcter general:
Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica.
Data i quantitat del subministra
Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte
Identificació del subministra amb caràcter específic:
Fusta serrada:
a) Espècie botànica i classe resistent.
b) Dimensions nominals
c) Contingut d’humitat
Tauler:
a) Tipus de tauler estructural.
b) Dimensions nominals
Element estructural de fusta encolada:
a) Tipus d’element estructural i classe resistent
b) Dimensions nominals
c) Marcat
Elements realitzats a taller:
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de
recolzament
b) Dimensions nominals
Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de registre,
mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions en front a
mecanitzacions posteriors i informacions complementàries.
Elements mecànics de fixació:
a) Tipus de fixació
b) Resistència a tracció de l’acer
c) Protecció front a la corrosió
d) Dimensions nominals
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per a
unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.
Control de recepció en obra:
Comprovacions amb caràcter general:
Aspecte general del subministrament
Identificació del producte
Comprovacions amb caràcter específic:
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Fusta serrada
a) Espècie botànica
b) Classe resistent
c) Toleràncies en les dimensions
d) Contingut d’humitat
Taulers:
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat
b) Toleràncies en les dimensions
Elements estructurals de fusta laminada encolada:
a) Classe resistent
b) Toleràncies en les dimensions
Altres elements estructurals realitzats en taller:
a) Tipus
b) Propietats
c) Toleràncies dimensionals
d) Planeïtat
e) Contrafletxes
Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:
a) Certificació del tractament
Elements mecànics de fixació:
a) Certificació del material
b) Tractament de protecció
Criteri de no acceptació del producte
-

-

8. TANCAMENTS I PARTICIONS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.
Subministra i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord amb les especificacions de projecte.
Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles
ponts tèrmics integrats en els tancaments.
Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars)
Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.
Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua.
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”.

Subministra i recepció de productes:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Es comprovarà la existència de marcat CE.
Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el
“REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència
front al foc.

Control d’execució en obra:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis.
Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva
ubicació i muntatge.
Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció.
Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i
muntatge.
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-

Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge.
Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers.
Prova de funcionament dels detectors i de la central.
Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.

10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Subministrament i recepció de productes:
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.
Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per
part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE.
Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques
dimensionals i la seva densitat aparent.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1.
L’element haurà d’anar protegit.
Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic.
Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués.
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección
frente a la Humedad”.
Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta.
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ
Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el
compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”.

Subministra i recepció de productes:
-

Es comprovarà la existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.
Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums.
Característiques i muntatge de les calderes.
Característiques i muntatge dels terminals.
Característiques i muntatge dels termòstats.
Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en
4 hores.
Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió
de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.

13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.
Subministrament i recepció de productes:
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-

Es comprovarà la existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Replanteig i ubicació de maquines.
Replanteig i traçat de canonades i conductes.
Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores.
Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports.
Verificar característiques i muntatge dels elements de control.
Proves de pressió hidràulica.
Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.
Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils.
Connexió a quadres elèctrics.
Proves de funcionament (hidràulica i aire).
Proves de funcionament elèctric.
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa
Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules.
Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
Proves de les instal·lacions:
Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al
menys, 4 hores.
Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al
menys, 4 hores.
Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària:
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en
funcionament simultani.
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.
d) Mesura de temperatures a la xarxa.
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i
en les aixetes.
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes.
Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el
funcionament dels desguassos).
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.
Subministra i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a las especificacions de projecte.
Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat).
Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines).
Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.).
Distribució interior canonada.
Distribució exterior canonada.
Vàlvules i característiques de muntatge.
Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica.
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16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució de acord a las especificacions de projecte.
Comprovació de vàlvules de desguàs.
Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
Comprovació de muntatge de canals i embornals.
Comprovació del pendent dels canals.
Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
Prova estanqueïtat parcial.
Prova d’estanquitat total.
Prova amb aigua.
Prova amb aire.
Prova amb fum.
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS.
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
Comprovació de muntatge de conductes i reixes.
Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes.
Prova de mesura d’aire.
Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:
Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges.
Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum.
Proves i posada en marxa (manual i automàtica).
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el
compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques
Complementàries.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc.
Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.
Situació de punts i mecanismes.
Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.
Subjecció de cables i senyalització de circuits.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència).
Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals:
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Aspecte exterior i interior.
Dimensions.
Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials,
relès, etc.)
Fixació d’elements i connexionat.
Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
Conexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament:
Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
Comprovació d’automàtics.
Encès de l’enllumenat.
Circuit de força.
Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.
-

19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANELLS SOLARS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb pannells
solars.
Subministra i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució de acord a las especificacions de projecte.
La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua
Caliente Sanitaria”.
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2.

INTRODUCCIÓ

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del
medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les
condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els
seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a
continuació.
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot
comportar:
• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial,
funcional i estètic.
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a
tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums
d’energia i de contaminació atmosfèrica.
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les
que es destaquen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codi Civil.
Codi Civil de Catalunya
Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.
Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.
Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
Legislacions sobre els Règims de propietat.
Ordenances municipals.
Reglamentacions tècniques.

Sobre les instruccions d'ús i manteniment
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que,
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici.
Instruccions d’ús:
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les
quals va ser projectat i construït.
Els usos previstos a l’edifici són els següents:
Ús principal:

Situació:

Habitatge

Vilassar de Mar

Instruccions de manteniment:
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i
funcionalitat.
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i
concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de
realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del
mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici
encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment.
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Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de
l’Edifici.
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de
les seves instruccions d’ús i manteniment específiques.

3.

Estructura
A.

Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions,
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les quals
s'ha construït l'edifici.
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els
existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres:
caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en
sostres.
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones
de l’edifici i no poden superar els valors següents:
Categoria d’ús

Subcategoria d’ús

Càrrega
uniforme

Càrrega
concentrada

Càrrega
lineal

kN/m –Kg/m )

kN - (Kg)

kN/m-(Kg/m)

2 – (200)

2 – (200)

–

3 – (300)

–

–

–

–

0,8 – (80)

3 – (300)

2 – (200)

–

4 – (400)

–

–

–

–

0,8 – (80)

2 – (200)

2 – (200)

–

3 – (300)

–

–

–

–

0,8 – (80)

3– (300)

4– (400)

–

–

–

0,8 – (80)

4 – (400)

4 – (400)

–

–

–

0,8 – (80)

5 – (500)

4– (400)

–

–

–

1,6 - (160)

5– (500)

7– (700)

–

–

5– (500)

4 – (400)

–

–

3 - (300)

5– (500)
5– (700)
2 – (200)

4 – (400)
7 – (500)
20 – (2.000)

–
–
–

–

–

1,6 - (160)

1– (100)

2 – (200)

2

zones d’aules
A1

A

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura

Zones
residencials

Trasters
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals)
A2

B

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura
Zones administratives
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals)

Zones
administratives

C1

C2

C

Zones de reunió
(llevat les
superfícies
corresponents als
usos A,B i D)

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura
Zones amb taules i cadires
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura
Zones amb seients fixes
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura
Zones sense obstacles que impedeixin el lliure moviment
de les persones com vestíbuls d’edificis públics, administratius,
hotels, sales d’exposicions en museus, etc.

2

C3
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura

C4

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura
Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.)

1,6 - (160)

C5

D
E
F

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura
Zones comercials D1
Locals comercials
D2
Supermercats, hipermercats o grans superfícies
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de
l’element si està a menys altura
Cobertes accessibles d’ús solament privadament
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Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de
l’element si està a menys altura
Cobertes amb inclinació inferior a 20º
Cobert G1
es accessibles
G2
Cobertes amb inclinació superior a 40º
G exclusives per
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior
conservació
de l’element si està a menys altura
Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora )
Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un
zones privades
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals
zones públiques
Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)

–

–

1,6 - (160)

1– (100)
0

2– (200)
2 – (200)

–
–

–

–

0,8 – (80)

.........

–

2 – (200)

1– (100)
3 – (300)

–
–

–
–

5-(500)

–

–

.........

–

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ?

–

S
I

Característiques de vehicles especials: ........

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny - així
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en
la memòria d’estructures del projecte.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment
de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals.
Neteja:
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:
• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de
reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura.
• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions,
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en els
components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures
oportunes.

B.

Instruccions de manteniment:

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Inspeccions tècniques de l’estructura.
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.)

4.

INTERIORS
A.

Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:
INSTRUCCIONS)D’ÚS)I)MANTENIMENT)))))

Hash: sCzQdzBIGXRXJdCuxaebMlFdR3g=

))

2016409_Vilassar)de)Mar)

152
A les diferents zones interiors, siguin habitatges o altres usos, no es poden realitzar les activitats
que no li són pròpies, estant prohibit desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o
insalubres que puguin afectar negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i ,
per tant, a les prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar les
instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.).
No és convenient fer regates per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat horitzontal
o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de l’element.
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni
s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En el cas
de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols.
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al
obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé.
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Les obres a l'interior es poden realitzar sempre que no afectin elements comuns de l'edifici. No
s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris (si s’escau), hauran de complir la
normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el cas que es modifiquin envans
es necessitarà el projecte d'un tècnic competent.
Neteja:
Els elements interiors de l’edifici (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar per
conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar que els productes
de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar i seguir les
instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni
productes abrasius.
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden
provocar incendis.
S’ha d’evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de
matèries inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de
productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts de calor,
no acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.
Els residus s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells ubicats a l’ espai exterior
destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, matèria orgànica, paper/cartró,
vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles elèctriques,
restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o tòner, fluorescents, medicaments, aerosols,
fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts específics d’abocament.
Incidències extraordinàries:
• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar
a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici
perquè facin les mesures correctores oportunes.

B.

Instruccions de manteniment:

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de
manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i
reparació causades per l'ús ordinari. Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat específica,
caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la necessitat d'executarles. En cas de dubte és convenient demanar consell a un professional.
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• Els patis i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau,
l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos.
• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar perquè
funcionin amb suavitat.
• Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres
s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i canviar quan presentin signes
de deteriorament.
• En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments entre
els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves quan presentin
deficiències.
• Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de
repintar d’acord amb el seu envelliment. En la mesura del possible es farà amb pintures naturals de poro
obert, amb baixa emissivitat de COV, (Tipus Libos, Biofa, Biodur), i les superfícies de les parets de
BTC, tapial, o el mateix formigó amb sil.licat potàsic amb colorants terris naturals.
• Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment
donades pel fabricant.
Tanmateix els usuaris o propietaris han de permetre l’accés a les estances als operaris
convenientment acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les diferents
intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici.

5.

INSTAL·LACIÓ D’AIGUA
A.

Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de subministrament:
Xarxa pública
Situació clau general de l’edifici: Bany-safareig
Tipus comptadors: Comptador individual

Situació: Armari exterior

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia
de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat
per la propietat.
Es recomana tancar la clau de pas del local, o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs
d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjarhi objectes.
L’edifici està sectoritzat en diferents circuits depenent del seu ús. Cada zona humida (cuina,
banys, safareig, etc.)estarà sectoritzada amb la seva clau de pas per tal de què es puguin independitzar
en cas d’avaria.
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal:
• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a
15 litres d'aigua per aixeta.
• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes,
mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau,
aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.
• No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la
banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar el consum
d’aigua.
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les
instal·lacions comunes d’aigua o escomesa, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de
subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia
d’aigües del municipi així ho especifica).
Si es modifica la instal·lació privativa interior de l’edifici també cal que es faci amb un instal·lador
especialitzat i d’acord amb la normativa vigent.
Neteja:
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.
Incidències extraordinàries:
• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites
d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot
malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o modificar les
condicions resistents del terreny.
• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà:
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada.
- Desconnectar l'electricitat.
- Recollir tota l'aigua.
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona
com a les veïnes.
- Fer reparar l'avaria.
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers.
• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es
glacin.

B.

Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines.
• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament
d’aigua gris i pluvial es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
• Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de
l’aigua calenta sanitària.

6.

INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT
A.

Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Situació caixa general de protecció de l’edifici:
EXISTENT
Tipus comptadors:

Situació:

Normal

existent
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(Ús):
Habitatge

Potència instal·lada (w)

Situació del quadre dispositius de comandament i protecció:

Bàsica

Entrada de l’edifici

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada
aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima
admesa per la instal·lació.
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia
de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat
per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de
subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa.
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’edifici, habitatge, local o zona es
composa bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :
• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.
• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.
• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes
de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar
si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.
• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA sempre i quan no es trobin a l’edifici
parts que necessiten de l’electricitat per al seu correcte funcionament (bombes, dissipadors d’energia en
plaques solars ,reg...), i sempre i quan el tall elèctric no provoqui danys en l’edifici o en els seus
elements. Sempre serà més recomanable tancar els interruptors magnetotèrmics dels circuits que no
s’utilitzaran envers de tallar l’IGA general.
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits.
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics.
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent.
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions
elèctriques (escomesa, part comuna o part privativa), caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de
subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius
respecte dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les
distàncies mínimes de seguretat.
Neteja:
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit
corresponent.
Incidències extraordinàries:
• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses
en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin
urgentment les mesures oportunes.
• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre
tipus de combustible.
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B.

Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el
Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors.
• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de
manteniment facilitades pels fabricants.

7.

INSTAL·LACIÓ DE GAS
A.

Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:
La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de gas:

Tipus de subministrament:

natural

Xarxa

Situació clau general de l’edifici:
Armari exterior segons planell
Tipus comptadors:

Situació:

EXISTENT

Pb

(Ús):

Situació clau de pas

Aparells instal·lats o a instal·lar :

HABITATGE

Bany-safareig

Caldera

Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no han
de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit
al personal de la companyia de subministrament i a l'empresa que faci el manteniment.
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per
a penjar-hi objectes.
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de
dur imprès que acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de vigència no
hagi caducat. Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin ben acoblats i no
ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superfície calenta com, per exemple, la part posterior del forn.
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a
l'exterior ja que modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació.
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge, local
o zona. Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en funcionament.
Cal prendre consciència del bon ús dels focs de la cuina. Si hem d'absentar-nos, encara que només
sigui un instant, no deixar mai els fogons encesos.
En cas d’utilitzar aparells privatius connectats a la xarxa es manipularan seguint les instruccions d'ús
proporcionades pels seus fabricants.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
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En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions de
gas (escomesa, comuna o privativa), caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva
execució per part d’un instal·lador autoritzat.
Neteja:
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets
Incidències extraordinàries:
• Si es detecta una fuita de gas caldrà:
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen espurnes.
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona.
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o be amb un
extintor.
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres.
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei d'urgències
de la companyia subministradora.
• Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o ennegrides, o
aquella s’apaga fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador autoritzat.

B.

Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors.
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici.
• Inspecció de les instal·lacions privatives (habitatges i locals) de l’edifici.
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.

8.

INSTAL·LACIONS DE DESGUÀS
A.

Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics,
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, joguines, mopes de neteja, etc.) i líquids (greixos,
olis, benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la
xarxa de desguàs.
En general per desobstruir inodors i desguassos, no es poden utilitzar àcids o productes que els
perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs
(comuna o privativa), caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada.
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Neteja:
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.
S’hauran de netejar periòdicament les arquetes registrables de la xarxa de sanejament,
especialment les d’aigües pluvials (arqueta prèvia a dipòsit d’aigües pluvials, arquetes pati ovalat...).
Incidències extraordinàries:
• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells
sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha
d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients.
Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que
l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions
resistents del subsòl.
• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran
els sifons i les vàlvules.
• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o
veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i
per tant el sistema de desguàs.

B.

Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb
el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Revisió de la instal·lació.
• Neteja d’arquetes.
• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i
bombes d’elevació

9.

INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ
A.

Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:
La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha
dissenyat la instal·lació.
Tipus de calefacció:
No s’instal·la calefacció (però es faciliten les instruccions d’ús per a un possible futur)

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats
les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva
freqüència.
En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir les
instruccions donades pel fabricant i les que es donen a continuació :
- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte.
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred.
- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la instal·lació i avisar
l'instal·lador.
- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de dia i 18ºC de nit.
En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de mantenir lluny de
qualsevol objecte que es pugui inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal educar els infants
en l'ús de les estufes ja que, en moure-les, poden apropar-les als objectes esmentats anteriorment. Si no
INSTRUCCIONS)D’ÚS)I)MANTENIMENT)))))

Hash: sCzQdzBIGXRXJdCuxaebMlFdR3g=

))

2016409_Vilassar)de)Mar)

159
es prenen precaucions d’una ventilació permanent no s'ha de deixar cap estufa de butà encesa a
l'estança mentre es dorm.
Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar
periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan
tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa
que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de
calefacció (comunitària o privativa), caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.
Neteja:
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre
d’acord amb les instruccions del fabricant.
Incidències extraordinàries:
• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el funcionament de
la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin les
actuacions oportunes.
• En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà:
- Tancar la instal·lació.
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada.
- Recollir tota l'aigua.
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi edifici o zona com a les
veïnes.
- Fer reparar l'avaria.
- Si s’escau, avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a
tercers.

B.

Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Revisió i neteja de les sales de màquines.
• Inspecció de la instal·lació de l’edifici (comunitària i/o privativa).
La caldera haurà de tenir el manteniment adequat segons especificacions del fabricant.

10.

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
A.

Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents sgons les necessitats de
cada projecte:
• Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL).
• Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital.
• La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per cable.
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes .
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Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el
manteniment o instal·ladors autoritzats.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de
telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres
desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici per tal
de que es prenguin les actuacions oportunes.

B.

Instruccions de manteniment:

Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera ràpida i
eficaç a les deficiències que puguin sorgir.
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’operadora
contractada.

11.

INSTAL·LACIONS DE PORTER ELECTRÒNIC (SI S’ESCAU)
A.

Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del
porter electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa
(mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici
perquè es facin les actuacions oportunes.

B.

Instruccions de manteniment:

Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.

12.

INSTAL·LACIONS PER A LA RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS
A.

Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:
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Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat,
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
Tipus de recollida municipal:
Contenidors

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. Els
envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de cartró que no
entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats.
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la
instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels desguassos.
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions
per la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.
Incidències extraordinàries:
• Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.

B.

Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les instal·lacions.

13.

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
A.

Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
Sistema o aparells instal·lats:

Situació:
No n’hi ha

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la
sortida.
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers –
es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus
d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció
(extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de
les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
Incidències extraordinàries:
• Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment perquè
es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.
• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma
i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la
integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús
comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.
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B.

Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Revisió dels aparells o sistemes instal·lats.
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la propietat
pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre.

14.

INSTAL·LACIONS DE VENTIL·LACIÓ
A.

Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Sistema o aparells instal·lats:

Situació:

Extractor cuina

Cuina

No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els
extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a l’inrevés.
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives
vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.

B.

Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.
• Revisió sistemes de comandament i control.
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ANEXO III: Propuestas de distribución interior de la vivienda de Sant Andreu
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