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RESUM 

 

Es tracta del Treball final de grau en la modalitat de pràcticum. Aquest té una durada de cinc 

mesos i que es desenvolupa part en treball de despatx i part com a direcció d’execució de 

les obres. 

 

El projecte es desenvolupa sobre el seguiment de la nova construcció del edifici del Institut 

Martí Pous (rehabilitació de l’antiga fabrica Fabra i Coats), assignada per part 

d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. 

 

Durant el transcurs del projecte, l’objectiu propi és el de posar en practica els coneixements 

adquirits durant els quatre anys acadèmics i alhora adquirir coneixements dins del mon 

laboral i d’aquesta manera impulsarà a tenir constància del treball dins del mon professional. 

 

Tot això es dur a terme a traves de la pràctica tant en despatx com en visites d’obra, portant 

un control sobre aquesta a traves de programes i documents els quals s’exposaran a 

continuació. Per tant, es realitzarà en certa manera la pràctica de direcció d’execució d’obra, 

a través d’activitats com control de qualitat, certificacions, plannings, etc., les quals 

permetran donar una visió més aclaridora del treballs diaris. 

 

També es interessant ja que l’edifici engloba tipus de treballs diferents dins del àmbit 

arquitectònic, ja que es tracta d’una rehabilitació amb elements històrics a conservar, i alhora 

es realitzant treballs d’obra nova.  
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GLOSSARI 

Aquest document conté signes, símbols, abreviatures, acrònims o termes que poden no  

ser compresos fàcilment i ràpidament pels possibles lectors queden definits en aquesta 

llista. 

L’existència d’aquestes llistes no genera omissió d’una explicació sobre aquests elements  

quan apareixen per primera vegada en el text.  

 

CÀRRECS TÈCNICS  

 

DO  Direcció d’Obra 

 

DE  Direcció d’Execució d’Obra 

 

DF  Direcció Facultativa 

 

EC  Empresa Constructora 

 

MUHBA Museu d'Història de Barcelona 

 

PTR  Patrimoni 

 

AFC  Amics de Fabra i Coats 

 

CED  Consorci d’educació 

 

CQ  Control de Qualitat 

 

BIM  Modelatge BIM. Revit Architecture. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTIU DEL PROJECTE 

Identificació i objecte del projecte 

Projecte  Projecte de NOVA CONSTRUCCIÓ INSTITUT MARTÍ I POUS 

(REHABILITACIÓ ANTIGA FÀBRICA FABRA I COATS) al recinte de 

l’antiga fàbrica de Fabra i Coats al barri de Sant Andreu, Barcelona. 

Disposició de dos volums edificats en ordenació en forma volumètrica, A i 

B. Cos principal, volum B de PB+3P amb front al Carrer Segre, i cos 

auxiliar, volum A de PB i pista poliesportiva. 

Objecte Reforma del edifici B, el més antic del conjunt, la construcció del pati de 

l’escola connectat al edifici mitjançant una passera que integra un cos 

annexe que alberga els banys del pati.   

Emplaçament Carrer Sant Adrià 14, 18 edifici B i K. 

Districte de Sant Andreu  - Barcelona (08030) 

  
 

Agents del projecte 

Promotor Gestió d’infraestructures, sa. GISA 

Projecte Esteve Terradas Muntañola, S.L.P  (NIF: 37715032-T) 

Direcció d’obra Esteve Terradas Muntañola, S.L.P  (NIF: 37715032-T) 

Direcció execució d’ obra Francesc Xairó i Associats, S.L.P  (NIF: B- 63 099 501) 

Empresa Constructora Viasgon 

 

1.2 DADES  

Fase d’obra inici Pràcticum Fase enderrocs previs. Sep 2017 

Fase d’obra final Pràcticum 

Mitjans de fases de Sistemes de 

compartimentació i Sistemes de 

condicionaments i instal·lacions 

Gener/ Febrer/2017 

Pressupost  Execució Material 6.267.637,58 € 

Inici d’Execució Març 2017. 

Termini d’Execució  Febrer 2018. 
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1.3 PARÀMETRES URBANISTICS  

Planejament general vigent Pla General Metropolità  

del recinte de la Fabra i Coats. 

Zonificació Zona urbana clau 7b 

Ordenació Volumetria específica 

Ús Equipament docent 

Superfície parcel·la 2.600m2 

 

 

 

 

1.4 ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

Plànol parcel·lari.     Plànol urbanístic. 
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   Situació general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Situació edifici B. 
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1.5 QUADRE DE SUPERFICIES  

 

 

 

1.6 SISTEMES CONSTRUCTIUS 

A continuació es proposa la definició constructiva conjunta del projecte. No obstant això, el 

Projecte Final de Grau tracta i s’acotarà  en aquelles fases d’obra on i com a Ajudant de la 

Direcció d’obra (DO) s’hagi pogut fer segurament durant el període de Practicum. 

 

ENDERROCS 

 

Treballs considerats d’enderroc de tots aquells elements no originals del edifici com, 

paviments, banys i 

distribucions de despatxos fetes amb mampares d’oficina per tal de deixar l’edifici diàfan.  

Per tal de poder dotar l’edifici d’instal·lacions s’intervindran puntualment en les voltes de la 

nau principals; en la zona més nova del edifici B. 

L’únic enderroc significatiu de caràcter estructural és el de un tram de volta per tal de poder 

fer l’escala principal adaptada.  

S’enderrocarà també la totalitat de la solera de la planta baixa. 
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La coberta del edifici està en molt mal estat amb nombroses goteres i sense estar aïllada per 

la qual cosa no és habitable. La composició d’aquesta és de teula àrab, a conservar per la 

seva reutilització en la nova coberta, sobre rajoles i corretges que s’enderroquen suportades 

sobre unes encavallades de fusta que es desmuntaran per ser restaurades i re col·locades 

sobre uns nous capitells per tal de guanyar alçada lliure en la planta per futurs nous usos.  

S’enderrocaran els cosso sortints de obra de fabrica que no pertanyen a la construcció 

original i la coberta plana d’accés al badalot del ascensor. 

Es desmuntaran tots les instal·lacions existents al ser totalment obsoletes. 

 

MOVIMENT DE TERRES 

 

Els moviments de terres a realitzar es divideixen en dues zones les properes al edifici B i les 

properes al K.  

En el primer cas els moviments de terres s’efectuen per poder impermeabilitzar i drenar els 

murs de la nau principal ja que la seva cota de planta baixa està aproximadament 1m per 

sota de la rasant del carrer.  

En la zona destinada a pati hi havia tres grans dipòsits soterrats de més de 3 m de 

profunditat que l’Ajuntament de Barcelona va enderrocar reomplir de terres però que no va 

compactar. Per tant l’excavació que s’ha de fer en aquesta zona és per dotar al terreny 

d’una optima resistència. 

Aquesta fase tindrà afectació en els futurs espais exteriors, éssent pati de l’escola dividit en 

tres zones, una pavimentada, l’intermèdia de sauló i la última amb una pista de basquet. En 

les zones pavimentades s’excavarà 1.2m i es reomplirà sota dels 20cm de solera, els 

primers 70cm amb terra seleccionada i, separats per una geotèxtil, 30 cm de graves. En la 

zona de sauló s’excavarà 1m de terres i es reomplirà amb 50cm de terres seleccionades i 50 

cm de sauló separats per un geotèxtil. 

L es terres extretes no es reaprofitaran ja que segons l’estudi geotècnic tot el que excavem 

serà reblert argilos. 

La solera del edifici B s’enderroca i es fa una de nova de 40cm de gruix, per sota d’aquestes 

hi ha 30cm de graves i al conservar la cota del paviment acabat s`ha de realitzar una petita 

excavació que es realitzarà amb retro petita per la dificultat d’accés. 

En aquest cas hi ha un sobrant de terres que es portarà al abocador. 
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SUSTENTACIÓ DEL EDIFICI 

 

Descripció tipològica dels edificis existents 

 

Tipològicament, l’estructura de l’edifici de finals del segle XIX està formada per murs de 

càrrega d’obra de fàbrica ceràmica en façana, pilars de fosa en dues línies formant tres 

crugies i sostres de voltes de canó transversals a les façanes nord i sud. 

Les voltes presenten tirants de secció circular massissa disposats per resoldre les empentes 

horitzontals causades per la pròpia geometria dels sostres. 

Aquestes voltes es conserven.  

El sector d’ampliació està format per murs de càrrega en façana i interiors, pilars de fosa i 

forjat de voltes d’entrebigat amb biguetes metàl·liques. 

Les voltes d’entrebigat també es conserven. Les bigues metàl·liques que no compleixen les 

condicions de resistència i rigidesa que demanen els nous estats de càrrega de l’edifici, 

d’acord amb el CTE.  

La coberta té una configuració a dues aigües amb restrellat de fusta, cobertura ceràmica i 

teules que recolza sobre unes encavallades de fusta en un sector i sobre una estructura de 

bigues metàl·liques en un altre. 

Aquells elements que no compleixen les condicions de resistència i rigidesa que demanen 

les normatives d’obligat compliment per als nous estats de càrrega, es substituiran i 

reforçaran amb nous elements de fusta i acer laminat. 

 

Descripció tipològica de l’edifici de nova construcció existent 

 

A la planta baixa, es situen cambres humides i espais de servei per a la pista esportiva 

adjacent. La coberta d’aquests espais, és accessible a través d’una escala integrada en la 

geometria de l’edifici, té també funcions de passera, connectant el sector de pista esportiva 

amb l’edifici escolar a l’alçada de planta primera. 

Tipològicament, aquest edifici de nova construcció es planteja amb una estructura de pilars, 

bigues i corretges d’acer laminat on recolzen forjats col·laborants amb capa de compressió 

de formigó armat. 

L’estabilitat de l’estructura davant forces horitzontals s’aconsegueix a partir d’una sèrie de 

murs d’arriostrament transversals situats en coincidència amb alguns tancaments previstos 

en projecte. En aquest mateix sentit, els forjats col·laborants funcionen també com a 

diafragmes rígids transmetent les accions horitzontals als murs d’estabilització esmenats. 

Els fonaments de l’edifici es resolen mitjançant pilons, ceps i bigues centradores ja que bona 

part de la superfície de l’edifici es troba sobre una zona de rebliments on abans hi havien 
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uns antics dipòsits soterrats. Aquesta situació determina que l’estrat resistent en aquest 

sector es trobi a una fondària significativa que justifica l’adopció d’un sistema de fonaments 

profunds. 

L’espai de pista esportiva, adjacent a la passera preveu una tanca perimetral que es resol 

mitjançant una sèrie de pilars metàl·lics de secció tubular, que recolzen sobre sabates 

corregudes i pous puntuals localitzats allà on hi ha pilars.  

De cara a evitar assentaments diferencials, els fonaments de l’edifici de passera i serveis 

(profund) es resol completament independent del fonament de la tanca perimetral 

(superficial amb pous). 

 

SISTEMA ENVOLVENT DE REFORMA 

 

Evolvent sota rasant 

Les soleres s’enderrocaran les existents i es construiran novament complint la DB HS-

Salubritat C2+C3+D1. En el cas del edifici B la solera també farà de llosa continua de 

formigó armat de 40cm de gruix, impermeabilització de morter impermeabilitzant i una capa 

filtrant de geotèxtil expandida sobre d’un terreny prèviament compactat.  

La major part de la planta baix de l’edifici B està soterrada 1m. Els murs que contenen les 

terres són els que composen la pròpia façana de 86cm de gruix de pedra. Aquests murs 

s’impermeabilitzaran i es drenaran.  

 

Evolvent sobre rasant 

La coberta del edifici B és de teula àrab sobre rajoles ceràmiques amb pendents a dues 

aigües sense aïllament tèrmic i en molt mal estat de conservació amb nombrosíssimes 

goteres. Es pren la decisió de fer-la nova respectant la seva forma i acabats de teula àrab.  

Aquesta coberta està suportada per unes encavallades, pràcticament el 50% d’aquestes són 

de fusta i l’altre 50% són metàl·liques.  

La recollida de les aigües pluvials es farà amb uns canalons metàl·lics connectats a uns 

baixants, també metàl·lics en façana. 

La planta tercera del edifici B té una terrassa que es tractarà com a coberta invertida. 

 

La façana del edifici B és de murs de carrega de pedra de secció decreixent al augmentar 

l’alçada. L’acabat exterior és un arrebossat de color torrat sobre d’un de color vermellós. La 

cara interior està enguixada i pintada. 
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La seva construcció segueix la tradició anglesa de mitjans del segle XIX, amb estructura 

murs portants de façana i pilars de fosa que suporten jàsseres i voltes atirantades cada 

3.12m, amb l’objectiu de disposar de grans espais diàfans per al treball industrial. Els murs 

disposen de grans finestrals en cada crugia de l’estructura que permeten l’entrada de llum. 

 

 

 

Es repicarà l’arrebossat actual i es farà un de nou amb morter monocapa, així com a la 

reconstrucció de la cornisa i del muret de coronament del edifici i també es procedirà a la 

reparació dels brancals de les finestres que estiguin malmesos. 

Actualment la façana en planta baixa hi ha un aplacat de pedra que està deteriorat i per tant 

es substituirà amb una pedra calcària buixardada. 

Per tal d’aïllar tèrmicament la façana es trasdossara la cara interior de la façana amb un 

envà de pladur. La placa de pladur serà llisa fins l’alçada del primer travesser horitzontal de 

la fusteria de la façana per tal de evitar la reverberació de l’aula. 

Per tal d’integrar aquesta construcció amb l’entorn del conjunt de la Fabra i Coats la façana 

es planteja de xapa ondulada metàl·lica. 

La passera d’unió de l’edifici de l’escola amb el pati té un sostre de formigó vist sense cap 

cel ras.  

 

FUSTERIA 

 

Les obertures del edifici B són de grans dimensions amb finestres amb perfilaria de fusta i 

vidres senzills. Aquestes tenen un mecanisme d’obertura de fulla batent amb l’eix 

horitzontal. 

Les finestres estan molt deteriorades i per tant s’han de canviar i adaptar a les normatives 

actuals però s`ha de conservar l’esperit original del edifici per respecte històric.  

Les fusteries es fixaran a l’obra mitjançant un premarc acer. 

També s’inclouen fusteries de registre d’instal·lacions i d’accés als badalots.  

L’edifici B de proporcions allargades està orientat seguint l’eix est / oest per tant les façanes 

llargues estan orientades a sud i a nord. Al no disposar de cap voladís que protegeixi de les 

radiacions del sol en la cara sud es col·locarà a cada finestra un screen motoritzat i guiat per 

un contrapès en la cara exterior en les plantes primera i segona i en la interior en la planta 

baixa.  

La coberta en l’actualitat té una sèrie de lluernaris cada dues crugies. Al refer la coberta es 

col·locaran unes finestres tipus velux giratòria motoritzada. 
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lacats 

Les zones de molt de transit com els passadissos de les aules o els dels departaments 

s’aplacaran amb panells d’Euronit Natura els primers i amb Formica els segons sempre amb 

la mateixa filosofia de triar materials amb molta durabilitat, poca conservació i facilitat de 

neteja. 

El passadís de les aules per tal de marcar l’accés a aquestes es fa un refós , aprofitant el 

gruix del conducte de clima que passa per sobre de les portes, aplacat de Formica de color 

diferent per a cada planta.  

 

REVESTIMENTS DE PARAMENTS HORITZONTALS 

 

Paviments 

Banys, vestuaris i zones humides 

Paviment continu multicapa de resines transparents i àrids de quars pigmentats amb acabat 

rugós, impermeable i antilliscant, amb 1 capa d'imprimació. 

Planta baixa edifici B 

Paviment de parquet flotant tant per l’espai polivalent com per el gimnàs. 

Vestíbul edifici B, gimnàs i exteriors 

El paviment de la planta primera i segona del edifici B és l’existent de fusta tropical que es 

va col·locar per tal d’eliminar l’electricitat estàtica a l’hora de treballar amb fils. Per aquest 

motiu es proposa un paviment en els vestíbuls del edifici B i del gimnàs de formigó 

prefabricat amb textura de fusta.  

 

 

Planta primera i segona 

En la planta primera i segona del edifici B hi ha una fusta tropical de molt bona qualitat i en 

bon estat que es repararà i es reposarà en aquells punts que pugui estar i posterior rebaixat 

i polit. 

Tant en la planta primera com en la segona en la zona en contacte amb l’edifici veí hi ha una 

zona on la mencionada fusta no hi és ja que va patir una reforma i canvi d’us. Aquí es 

posarà parquet de posts clavats de fusta similar a l'existent. 

envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís intumescent. 
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Escales 

Totes les escales són de granet amb un rebaix antilliscant. 

 

Sostres 

Edifici B 

Un dels elements de més valor arquitectònic del edifici B és la seva estructura i les voltes 

que configuren els forjats per tant es deixen vistes disposant cel ras només en les zones de 

banys i tutories de la zona oest del edifici on no hi ha voltes si no un forjat de revoltons. Les 

voltes es restauraran repicat fins amb mitjans manuals. Posteriorment es col·locarà una 

armadura per a enguixats. 
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2. SEGUIMENT D’EXECUCIÓ D’OBRA  

SETMANA 01       PERIODE I MES 18 al 22 de Setembre      

 

 

Fotografia 01. Enderroc del moll de càrrega. 

Seguiment de planificació.(Veure Annex 2) 

 

 

SEGUIMENT VISITA D’OBRA 

 

ACTUACIONS PRINCIPALS 

 ENDERROC DE PAVIMENT I SOLERA DE PLANTA BAIXA 

 SANEJAMENT RECOLZAMENT CAVALLS METÀL·LICS 

 TRACTAMENT CAVALLS DE FUSTA 

 REPICATS ESQUERDES VOLTES 
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TEMES TRACTATS 

 FAÇANA  OEST: DF detecta que l’eliminació de les últimes biguetes que es recolzen 

a la façana oest deixarien aquesta solta, perillant la seva estabilitat. Es determina 

mantenir les bigues que són continues en els següents cavalls per tal de conservar 

un lligam amb la façana fins que es col·loquin les noves biguetes.  

Tema Tancat 

 

 MOSTRA TRACTAMENT PAVIMENT DE FUSTA: DF remarca la importància de la 

protecció del paviment de fusta de P1 i P2, tan en referència als treballs de la pròpia 

obra i, sobretot, l’afectació d’aigua de pluja que actualment té entrada directe per 

obertures de façana i forjat de P3. 

Tema Obert 

 

 TRACTAMENT ANTIXILÒFAGS DE FUSTA: DF ha comprovat in situ l’estat dels 

cavalls de fusta segons els resultats dels estudis d’IBERTRAC on es reflexa que 

alguns cavalls presenten en alguns punts molt concrets pèrdua de secció, la qual 

serà revisada i valorada per l’estructurista en cas de tenir de restaurar la secció. 

Tema Obert 

 

 DETALL RECOLZAMENT CAVALLS METÀL·LICS: Empresa Constructora (EC) 

exposa com solucionar el trobament de les noves biguetes sobre els cavalls existents 

metàl·lics, donat que aquest la seva dimensió és de 6 cm per recolzament de dues 

biguetes. DF consultarà a estructurista la possible solució. 

Tema Obert 

 

 RECOLZAMENT CAVALLS FUSTA – COBERTA: EC exposa que les cartel·les 

d’ancoratge de corretges amb els cavalls de fusta el detall previst en projecte implica 

soldar els suports laterals in situ, ja que si vinguessin de fàbrica no es podria 

encaixar la IPE al no haver marge entre les encavallades de fusta. Soldar aquestes 

orelletes amb un element de fusta al darrera no dona gaire confiança, per la qual 

cosa proposa fer a taller un recolzament inferior a mode de “calaix”, evitant les 

possibles afeccions a la fusta. DF presentarà la solució donada per EC a 

estructurista per tal pugui valorar si el nou nus es equiparable amb la soldadura 

prevista. 

Tema Obert 
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 ASCENSOR: EC exposa que en projecte es presenta una doble entrada d’ascensor 

en PB (interior i exterior) i una entrada en planta coberta, directe al exterior. DF 

revisarà els detalls concrets per si s’ha de variar alguna cosa. 

Tema Obert 

 

 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR: EC demana definició de la subestructura tubular 

que presenta la compartimentació interior d’aula-passadís segons detall constructiu 

de projecte. DF defineix aquesta estructura com a suportació per a pas de conductes 

i safates d’instal·lacions i recolzament d’envidrament superior. S’exposa que en fase 

d’acabats s’acabaran de definir els colors de revestiment de cada planta. 

Assabentades totes les parts, es dóna el punt per tancat. En cas necessari en 

període de tancaments interiors es reobrirà. 

Tema Tancat 
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FOTOGRAFIES 

 

 

Fotografia 02. Forats en forjats per a caixa d'escala. 

 

Fotografia 03. Previsió de col·locació de llindes. 

 

Fotografia 04. Encavallades de fusta desmuntades dels suports. 
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SETMANA 02       PERIODE I MES 25 al 29 de Setembre           

 

 

Fotografia 05. Preparació en PB per comprovació de fonaments. 

Seguiment de planificació.(Veure Annex 2) 

 

SEGUIMENT VISITA D’OBRA 

 

ACTUACIONS PRINCIPALS 

 FINALITZANT REPICATS DE SOLERA A PUNT D’INICIAR EXCAVACIÓ INTERIOR 

 FINALITZAT ENDERROCS 

 ESTINTOLAMENTS INTERIORS 

 ENDERROC MOLL DE CÁRREGA 
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TEMES TRACTATS 

 ELEMENTS A CONSERVAR O PRESERVAR: Es reobre aquest punt per deixar 

constància de la visita del president del Amics de Fabra i Coats (AFC), per poder 

acabar de determinar els elements que cal recuperar, els que es re col·locaran a la 

pròpia obra i els que no cal recuperar. Es recuperarà i s’abassegarà per tal que ho 

recullin els AFC: 

o Ternal de PB 

o Quadre elèctric Q7 

o Ascensor, cabina, motor i porta corredissa 

o Joc de claus de Pl. 1a de la paret 

o Caixetes de “ronsa de bombers” una part es recolocaran a obra i la resta es 

retiraran 

o Caixons de fusta 

Es recolocaran a obra: 

o Part de mampara 

o Llambordes de fusta (pendents d’analítica per assegurar que no tenen 

tractaments tòxics) 

o Les senyalitzacions de les boques de incendi de façana es mantindran, tot i que 

es repiqui i reposi la totalitat de la resta de revestiment 

o Es desestima aprofitar la guixeta de fusta, ja que no està fabricada modular i el 

seu desmuntatge (quasi fusta a fusta) fa inviable el se posterior muntatge de 

nou. Assabentades totes les parts es torna a tancar aquest punt per el 

seguiment setmanal, i es reobrirà en cas de ser necessari. 

Tema Tancat 

 

 MILLORES OFERTADES CONSTRUCTORA: S’ha fet un petit informe amb el llistat 

total de millores ofertades per la EC classificant les que cal executar ja que poden 

suposar una  millora en la qualitat del producte final, les que s’han de tenir en compte 

i s’aplicaran o no en cada moment de l’execució en cas que sigui necessari i/o 

aportin algun valor afegit, i uns altres aspectes que tot i presentat com a millores es 

desestimen la seva implantació ja que es considera que no aporten cap sobre-valor. 

Així mateix es remarquen 10 millores que se’n farà el seguiment mensual del seu 

compliment. 

Tema Tancat 
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 MOSTRA TRACTAMENT PAVIMENT DE FUSTA: S’ha realitzat una mostra de 

netejat o fregat manual del paviment i es considera un resultat correcte, restarà fer la 

mostra del envernissat que ja es farà en fase d’acabats i/o en l’aula mostra.  

Tema Tancat 

 

 TRACTAMENT ANTIXILÒFAGS DE LA FUSTA: El tractament es considera executat 

i correcte, assegurant la protecció dels elements de fusta estructurals. No obstant, 

havent trobat tèrmits soterranis actius en algun cal dels cavalls de fusta, es 

consideraria interessant que l’usuari final realitzes un tractament per eliminar els 

termiters que estan afectant els elements actuals, amb el ben entès que si no 

s’elimina el termiter es poden desplaçar a altres elements de fusta que actualment no 

estan afectats i/o a edificis veïns. S’acorda comunicar-ho a infraestructures i al 

Cosnorsi per si estan interessats en fer l’estudi en aquests moments i iniciar aquest 

tractament que te un termini de tractament aproximadament de tres anys. 

Assabentades totes les parts hi traspasan aquesta informació al CED. 

Tema Tancat 

 

 ESTINTOLAMENTS I COSIT ESQUERDES: S’han corregit els elements de retacat 

de morter, els dubtes puntuals de cada estintolament es van resolent a mesura que 

estant sorgint.  

Tema Tancat 

 

 RECOLZAMENT CAVALLS FUSTA-COBERTA: La constructora presenta una 

mostra-maqueta 1:1 del suport a col·locar, se’n dóna el vist i plau recordant, 

evidentment que el gruix de la xapa ha de ser el correcte.  

Tema Tancat 

 

 COL·LOCACIÓ ONDULINE COBERTA: S’ha fet una mostra – presentació de la 

col·locació de la teula sobre l’onduline considerant-se acceptable. Ates que la 

col·locació d’aquest element garanteix la mateixa estanquitat que la tel·la prevista 

(com a garantia complementaria de la pròpia teula), se’n dona el vist i plau a la 

utilització, amb el ben entès que tots els remats a xemeneies, finestres, cambreres, 

etc., es trataran amb els materials i solucions especifiques del propi sistema. Amb 

l’utilització de l’onduline es preveu poder cobrir molt mes ràpidament la nau i poder 

iniciar abans certs treballs interiors.  

Tema Tancat 
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 ASCENSOR: L’ascensor seguirà el mateixos paràmetres que te en projecte, amb el 

ben entès que en un dels plànols apareix una porta al badalot de coberta que no 

existeix. Es demana a l’empresa EC que agilitzi la contractació de l’ascensor per 

poder concretar certes possibilitats de maniobra prevista amb l’industrial i poder 

desmuntar l’ascensor existent que s’ha de recuperar per els AFC.  

Tema Tancat 

 

 TRACTAMENT VOLTES: La EC proposa un tractament de sorrejat de les voltes 

existents, arranjaments de desperfectes i pintar, que suposa un estalvi sobre el 

tractament global previst en projecte. La DF demana mostra de l’aplicació d’aquesta 

proposta i comenta que el preu proposat no s’ajusta l’estalvi econòmic, amb l’estalvi 

de feina que comporta la nova solució, per tant, caldrà que la EC re-estudi l’oferta. 

Amb la mostra i l’oferta econòmica, la DF en donarà la reposta. Es remarca la 

urgència d’aquesta mostra i estudi econòmic, atès que sigui una solució o un altre, ja 

es podria iniciar l’execució. 

Tema Obert 

 DETALL RECOLZAMENT CAVALLS METÀL·LICS: La DF facilita esquema de detall 

d’unió amb dues versions, per fer un nus cargolat, o un nus soldat. La EC estudiarà 

el detall i informarà quina opció escolleixen. 

Tema Obert 

 

 SOLERA PLANTA BAIXA: S’autoritza la utilització de les graves volcàniques 

proposades per la EC en substitució de les boles d’arlita expandida. Un cop retirada 

la solera es fan unes cales en els fonaments dels pilars descobrint l’existència d’unes 

traves de gran profunditat que es desconeixien. Caldrà ampliar les cales realitzades 

als altres pilars, per intentar simplificar la solució de la llosa estructural prevista en 

projecte. Amb aquesta informació, la DF en donarà la solució definitiva. 

Tema Obert 

 

 REVESTIMENT FAÇANES: Es torna a revisar l’estat del revestiment de façana i no 

dona cap tipus de garantia d’estabilitat de la primera capa amb el suport, per tant es 

comunicarà al CED que tot i la intenció dels tècnics de Patrimoni (PTR) en mantenir 

l’estuc actual, cal repicar-lo en la seva  totalitat i refer-lo de nou. Si mes no es 

comunicarà aquesta realitat tant als tècnics de PTR com al CED. 

Tema Obert 
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FOTOGRAFIES 

 

 

Fotografia 06. Col·locació de llindes. 

 

 

Fotografia 07. Reforç en el recolzaments. 

 

 

Fotografia 08. Cata en fonamentació. 
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SETMANA 03       PERIODE I MES 02 al 06 d’Octubre           

 

 

Fotografia 09. Treballs de moviment de terres 

 

Seguiment de planificació.(Veure Annex 2) 

 

SEGUIMENT VISITA D’OBRA 

 

ACTUACIONS PRINCIPALS 

 INICIANT MOVIMENT DE TERRES.  

 REALITZACIÓ DE CATES EN FONAMENTACIÓ 

 DESMUNTATGE CAVALLS DE FUSTA I RECOLZAMENT METÀL·LICS 

  TRACTAMENT HUMITAT CAPIL·LARITAT  

 ULTIMANT ENDERROCS  

 FINALITZANT REPICATS DE SOLERA  

 A PUNT D’INICIAR EXCAVACIÓ INTERIOR 
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TEMES TRACTATS 

 DETALL RECOLZAMENT CAVALLS METÀL·LICS: La solució a adoptar es a partir 

de dues carteles amb unions cargolades i enrigidors inferiors soldats a perfilaria 

actual. Segons esquemes aportats per DF. 

Tema Tancat 

 

 TRACTAMENT HUMITATS CAPIL·LARITAT: Es demana valoració econòmica del 

sistema amb 7 aparells col·locats. 

Tema Obert 

 

 AÏLLAMENT ACÚSTIC FORJATS: DF exposa a Infraestructures i CED la 

problemàtica de la realització del reblert de les voltes, ambdues part demanen una 

prova acústica per determinar quin grau d’aïllament hi ha actualment i un segon amb 

una zona de l’aula de música aïllat. DF es posa en contacte amb Jaume Martí, 

responsable del departament d’acústica de la Salle, per determinar la tipologia 

d’assaig i les condicions i/o treballs previs necessaris a executar per realitzar les 

proves. 

Tema Obert 

 

 MOSTRA D’ALUMINI OBERTURES COBERTA: EC presenta detalls de trobament 

de fusteria amb coberta. DF demana mostres de fusta interior (acabats, tipologia 

fusta, etc). 

Tema Obert 

 

 VOLTES DESCOBERTES FORJAT COBERTA: EC exposa que desprès de repicar 

el paviment de morter situat a planta coberta, dos trams de volta queden obert. 

Demana com s’ha de procedir el seu reblert i acabat. 

Tema Obert 
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FOTOGRAFIES 

 

Fotografia 10. Detall trobament de les noves biguetes 

  

Fotografia 11. Testimonis. 

 

 

Fotografia 12. Moviment de terres. 
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SETMANA 04       PERIODE I MES 09 al 13 d’Octubre 

 

 

Fotografia 13. Continuació de moviment de terres. 

Seguiment de planificació.(Veure Annex 2) 

 

SEGUIMENT VISITA D’OBRA 

 

ACTUACIONS PRINCIPALS 

 

 EXECUCIÓ CAVALLS COBERTA EDIFICI ANNEX 

 REGULARITZACIÓ NIVELL DE TERRES 

 REPLANTEIG DE SANEJAMENT 

 COL·LOCACIÓ DE DINTELLS OBERTURES EXTERIORS. 
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TEMES TRACTATS 

 SOLERA PLANTA BAIXA: La DF confirma que s’ha d’executar la solera tal i com 

està prevista en projecte.  

Tema Tancat 

 

 MOSTRA D’ALUMINI OBERTURES COBERTA: Comercial de FARKO presenta un 

“showroom” amb els diferents acabats interiors i accessoris que es poden acoplar a 

la finestra. DF valorarà les opcions presentades tenint totes les dades necessàries es 

tanca aquest punt i el seguiment es farà amb el control del llibre de mostres. 

Tema Tancat 

 

 BÀSCULA P2: Es mantindrà la subestructura existent de la bàscula ubicada en P2, 

aquesta obertura es cobrirà realitzant un bigat en perfilaria metàl·lica i peces de 

machiembra o una xapa metàl·lica a nivell de subase de paviment.  

Tema Tancat 

 

 VARIACIÓ FUSTERIA FINESTRES: EC presenta nou preu per incorporació de 

muntant vertical en fusteries d’alumini exterior. DF exposa que es consultarà en la 

visita de PTR si és necessàri aquest canvi en les fusteries i informar de l’equivalència 

econòmica que representa.  

Tema Obert 

 

 MUR PERIMETRAL + RECOLLIDA AIGUA COBERTA: DF demana mostra de 

trobament de canal+termincon+mur perimetral. Reforç dels mur perimetral a base de 

cèrcol de formigó i connectors d’unió amb muret ceràmic existent, realitzant encofrat 

frontal a base de gero. Cèrcol alb remat superior de minvell ceràmic. 

Tema Obert 
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 CONSULTES INSTAL·LACIONS:  

EC exposa diferents dubtes d’instal·lacions: 

o La linea de parallamps independent de la general de terra. 

o La linea de posta aterra de pista s’ha d’unir a la del edifici. 

o Arribada a les escomeses per passarel·la exterior o soterrades. 

o Tub de protecció de parallamps en PB, si es necessària la seva existència quan 

aquesta linea va per sota solera. 

o Sanejament: DF reclama un replanteig in situ de la zona de banys central per 

obtenir cota més desfavorable i decidir a quin pou ha de desembocar. 

o El proper dimecres 11 d’Octubre es realitzaran observacions amb càmera per 

les conduccions exteriors actuals soterrades.  

o Es consulta a l’enginyer de DO (Oriol Vidal): 

o Parallamps i posta terra: S’ha de deixar la possibilitat de realitzar aquesta unió. 

o Posta terra de la zona de pista és bastant independent, tot i que la connexió 

amb la del edifici sempre afavoreix al bon funcionament.  

o Conexions a escomeses per sota passarel·la. 

o DF reclama a la EC, que en virtut de la millora de seguiment de les gestions 

amb les companyies subministradores es realitzi la petició per obtenció de 

punt de connexió de xarxa elèctrica i resta de subministres. 

Tema Obert 

 

 ESCALA PRINCIPAL EXISTENT: Barana: es planteja l’opció d’elevar la totalitat de la 

barana (part metàl·lica + motlles de fusta inferior) suplementant amb una peça de 

fusta inferior ancorada a escala i unida a peces de fusta inferiors existents. Altura 

actual de barana +- 95 cm, per obtenció d’altura definitiva de 110 cm.  

Últim tram P2 a P3: en projecte es presenta una ampliació del tram d’escala (de 1 m 

actual a 1,30 m d’amplada). Amb aquesta modificació els graons queden modificats 

degut al canvi d’amplada del replà. DF consultarà si és necessària aquesta 

ampliació, donat que el volum d’evacuació de la P3 és inferior a la resta del edifici, i 

tenint una doble sortida d’escales. Es demana a la EC una mostra de la solució 

comentada d’elevació de la barana existent. 

Tema Obert 

 

 ESTINTOLAMENT P2: EC ha realitzat l’obertura dels caps dels pilars de P1, en 

aquests hi ha la trobada de dos perfils metàl·lics no previstos. DF consultarà amb 

estructurista per la millor solució a adoptar. 

Tema Obert 
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FOTOGRAFIES 

 

 

Fotografia 14. Comercial de FARKO presenta un “showroom”. 

 

 

Fotografia 15. Reforç en el recolzaments. 

 

 

Fotografia 16. Cata en fonamentació. 
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SETMANA 05       PERIODE I MES 16 al 20 d’Octubre 

 

 

Fotografia 17. Visita de la visita amb representant de PTR, MUHBA, AFC i de CONS 

Seguiment de planificació.(Veure Annex 2) 

 

SEGUIMENT VISITA D’OBRA 

 

ACTUACIONS PRINCIPALS 

 ÚLTIMAMNT REPICATS I REBAIS DEL TERRENY 

 COL·LOCACIÓ DE LLINDES 

 RETIRADA ÚLTIMS ELEMENTS MOBLES 

 REPLANTEIG SANEJAMENT 

 

 

 

 

TEMES TRACTATS 
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 MOSTRA TERMICON: Constructor presenta mostra d’encadellat ceràmic Termicon. 

DF accepta mostra. 

Tema Tancat 

 

 ARRANCADA ESCALA PRINCIPAL NOVA: EC demana substituït la llosa inclinada 

de xapa col·laborant per la seva formació en obra ceràmica. DF aclareix que els 

murs laterals hauràn de ser de formigó vist tal i com es presenta en projecte, i la 

formació de llosa a partir d’envanets de sostre mort i encadellada ceràmica d’encofrat 

perdut.  

Tema Tancat 

 

COSIT DE FISURES: DF reclama el cosit de fissures interiors, donant prioritat a les 

que es troben en parament de façana.  

Tema Tancat 

 

FALTA DE SECCIÓ EN SABATES PILARS: S’alerta de la falta de secció en algunes 

sabates de pilars. DF exposa que el formigó de formació de llosa haurà de fer-se 

arribar en aquests punts per tal que quedin reomplers i units a la nova fonamentació.  

Tema Tancat 

 

 ESCALA PRINCIPAL EXISTENT: DF es reunirà amb bombers per tal d’exposar la 

possible anul·lació l’ampliació del últim tram (P2 a P3) el dijous 19/10/2017. 

Tema Obert 

 

 REPLANTEIG SORTIDA SANEJAMENT EDIF ANNEX: EC adverteix, que després 

de realitzar cata en connexió de xarxa de sanejament, la sortida prevista des dels 

banys de planta baixa de l’edifici annex, la tuberia (200) aniria per dins la llosa 

anul·lant l’armadura inferior de la llosa. DF alerta que la connexió a la xarxa ha de 

ser per la part superior del tub principal, no inferior tal i com es presenta en la cata 

realitzada. DF consultarà a estructurista la modificació del armat i/o geometria de la 

llosa per tal de compensar aquesta pèrdua. 

Tema Obert 

 

 

 

 RECOLZAMENT CORRETGES PARAMENT CENTRAL: EC alerta que en 

documentació gràfica de projecte, en P3, no es defineix el recolzament de les 
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corretges de la coberta en la paret central. Solsamènt es defineix un tram amb UPN-

300 on recolzar les corretges. DF alerta que la paret central esta molt malmesa per 

l’enderroc i les posteriors col·locacions de llindes, i troba més factible la realització de 

un cèrcol d’arriostrament superior. DF consultarà amb estructurista la solució final. 

Tema Obert 

 

 REFORÇ SOSTRE P1 I P2 EDIDICI ANNEX: EC demana a DF el detall del 

trobament dels reforços inferiors de la perfilaria metàl·lica existent amb els pilars de 

forja i els parament verticals d’obra. DF enviarà per mail solució a executar. 

Tema Obert 

 

 VISITA MUHBA I PTR: Es realitza visita amb representants de PTR, MUHBA i AFC, 

així com també l’assistència de CED. DF presenta la situació dels diferents punts que 

es van tractar amb la primera visita de Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) per 

tal que PTR estigui al corrent de les conservacions d’elements mobles i immobles 

que s’estan portant a terme. S’exposa la problemàtica del revestiment de façana, el 

deteriorament de la mateixa impedeix la seva conservació. PTR demana a EC la 

subcontractada que realitzarà la seva reposició per tal de validar l’empresa que 

realitzarà els treballs. La DF comenta que  la sol·licitud de variar la perfilaria de la 

fusteria exterior afegint un muntant central no era prevista en projecte i suposa un 

sobre cost. Els representants de PTR i MUHBA reiteren la necessitat de disposar 

d’aquest muntant addicional i així ho faran constar en el seu informe. 

Tema Obert 
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FOTOGRAFIES 

 

 

Fotografia 18. Mostra de Termicon. 

 

 

Fotografia 19. Pilars de forja. 

 

 

Fotografia 20. Paret central situada en PC molt malmesa. 

 

 

Fotografia 21. Cata en connexió de xarxa de sanejament. 
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SETMANA 06       PERIODE I MES 23 al 27 d’Octubre  FASE Fonamentació  

 

 

Fotografia 22. Col·locació de geotèxtil i graves. 

Seguiment de planificació.(Veure Annex 2) 

 

SEGUIMENT VISITA D’OBRA 

 

ACTUACIONS PRINCIPALS 

 COL·LOCACIÓ DE GEOTÈXTIL, GRAVES, POLIETILÈ I ARMAT DE LLOSA. 
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TEMES TRACTATS 

 VOLTES DESCOBERTES FORJATS COBERTA: DF dona com a solució un reblert 

de formigó lleuger de arlita, amb un pes específic inferior a 10KN/m3.  

Tema Tancat 

 

 ESCALA PRINCIPAL EXISTENT: Bombers autoritza la NO recrescuda del últim tram 

d’escala principal existent.  

DF elaborarà informe tècnic per entregar a bombers. 

El seguiment del suplement per l’altura de la barana es realitzarà en un punt nou. 

Tema Tancat 

 

 RECOLZAMENT CORRETGES PARAMENT CENTRAL: Estructurista estableix que 

el cèrcol de coronació es presenta com a millor opció per el recolzament de les 

corretges. Es presentarà detall de l’armat de cèrcol. El recolzament de les biguetes, 

es conserva el sistema de recolzament de la resta de la coberta: plaques tornillades 

a l’ànima de les corretges. Assabentades  

Tema Tancat 

 

REFORÇ SOSTRE P1 I P3 EDIDICI ANNEX: Estructurista defineix que tots els 

reforços de bigues metàl·liques estan calculats per evitar afectar els punts de 

recolzament existents, per tant, en tots els casos, el reforç s’acaba 20 cm avanç del 

final de la biga reforçada, tal i com s’indica en el detall de documentació gràfica.  

Tema Tancat 

 

 

EXECUCIÓ DE LLINDES: DF  alerta la mala execució d’alguna llinda, la falta 

d’utilització de morter de retracció i longitud de perfilaria metàl·lica inferior. Caldrà 

retirar les llindes col·locades defectuosament, que al final es va concloure que no 

eren necessàries perquè es tapiava l’obertura amb paret.  

Tema Tancat 

 

 TRACTAMENT HUMITATS CAPIL·LARITAT: DF reclama valoració econòmica del 

sistema per la col·locació de 7 aparells. 

Tema Obert 
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 TRACTAMENT VOLTES: DF alerta de la necessitat de presentar la mostra per tal 

d’iniciar els treballs de forma imminent. 

Tema Obert 

 

 AÏLLAMENT ACÚSTIC FORJATS: EC ha realitzat les obertures en el paquet de 

paviment per tal de realitzar el reblert de la zona on s’efectuarà l’assaig. 

Tema Obert 

 

 ESTINTOLAMENT P2: EC reclama detall d’estintolament. 

Tema Obert 

 

 VISITA MUHBA I PTR: DF exposa diferents punts parlats en la reunió passada amb 

MUHBA i PTR a tenir en compte:  

o Pintat de “cubos d’extinció”: s’hauran de reproducir sobre ‘èxtrasdossat, per 

tant, s’haurà de realitzar una catalogació amb la situació, característiques i 

reportatge fotogràfic dels diferents cartells.  

o Mampara situada a biblioteca: demana les mides exactes de la mateix per tal 

de realitzar un replanteig de la situació.  

o Portes vallesta muntacàrregues: es mantindrà en la mateixa situació, obertes i 

bloquejades.  

o DF confirma que el ral de aluminis exteriors haurà de ser blanc. 

o Revestiment de façana: aixecament complert en plànols de projecte, demana a 

la EC la comprovació in situ del mateix. Demana mostres d’acabat de la 

façana. 

Tema Obert 

 

 PORTES EXTERIOR PB ASCENSOR: EC demana la tipologia de porta a col·locar 

en l’entrada de l’ascensor per l’exterior, donat que les portes que es troben en 

projecte, un cop obertes, estarien invadint pas públic. DF estudiarà el tipus de 

obertura i especejament de les portes. 

Tema Obert 
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 XARXA EXTERIOR SANEJAMENT: EC enviarà fotos, vídeos i informes realitzats en 

la inspecció amb càmera de la xarxa exterior actual de sanejament. Alerta de 

l’existència de un sifó d’obra embussat al carrer de les Entitats, a l’altura entre edifici 

Harmonia i nau principal. DF conclou que EC haurà de realitzar la neteja de mateix. 

Tema Obert 

 

SANITARIS BANYS: EC alerta que la connexió del sanitaris dels banys, wc, al 

sanejament es de dificultosa realització, degut a que aquests són models penjats a 

parament. DF resolt que es poden col·locar sanitaris de peu, amb les 

característiques segons Criteris d’Ensenyament amb dipòsit bais antivandàlic. Tan 

mateix, es demana mostra o catàleg de model a col·locar. 

 Tema Obert 

 

 PROTECCIÓ ELEMENTS DAVANT PLUJA: DF reclama i reitera la necessitat de la 

protecció dels paviments de fusta de P1 i P2, la protecció d’elements a conservar 

(portes contra incendis en zones obertes), cobert amb lones les llambordes 

acopiades a l’exterior, i així tots els elements a conservar que estiguin exposats a 

inclemències del temps. També es reitera la necessitat immediata del cobriment de 

la coberta per tal de no tenir l’obra exposada la climatologia. 

Tema Obert 

 

 AULA MOSTRA: DF demana la ubicació de l’aula mostra per tal de resoldre els 

diferents dubtes constructius i realitzar un mostruari in situ. 

Tema Obert 

 

 PLANNING D’OBRA: DF reclama més treballadors a l’obra per tal d’adelantar feines 

de paleteria. Adverteix que el ritme d’obra no està en concordança amb les 

necessitats del plàning i que cal apretar per tal de que no afecti al final d’obra. 

L’execució del ram de paleta s’està atressant notablement, ja sigui amb mostres per 

validar (ampits coberta) o treballs interiors (cosits esquerdes, repicats i sanejats de 

revestiments). EC exposa el gran número de condicionants i imprevistos que han 

sorgit des d’abans de l’inici de l’obra i que encara estan sorgint, i recorda que hi ha 

molts fronts oberts que encara resten pendents de resolució. 

Tema Obert 
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FOTOGRAFIES 

 

 

Fotografia 23. Obertures en el parquet de paviment per assaig acústic. 

 

Fotografia 24. Es reclama la protecció davant la pluja. 

 

 

Fotografia 25. Cèrcol perimetral de llosa. 

 

Fotografia 26. Preparació per armat d’unió de sabata amb llosa. 
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SETMANA 07   PERIODE I MES 30 d’Octubre al 03 de Novembre 

 

 

Fotografia 27. Col·locació armadura inferior de llosa de nau central. 

Seguiment de planificació.(Veure Annex 2) 

 

SEGUIMENT VISITA D’OBRA 

 

ACTUACIONS PRINCIPALS 

 FORMIGONAT  1/3 DE LLOSA NAU PRINIPAL 

 MOSTRA COSIT FISSURES INTERIORS 

 REPICAT ½ FAÇANA SUD. 
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TEMES TRACTATS 

 ESTINTOLAMENT P2: DF ha enviat detall constructiu de resolució de trobada en 

caps de pilars per a estintolament de P2.  

Tema Tancat 

 

 COSIT DE FISURES: EC ha realitzat mostra de cosit de fisures interiors. DF aprova 

mostra establint que el repicat del maó haurà de ser de junta a junta i l’obertura cada 

2 o 3 filades. Alerta que l’acer a utilitzar en el cosit exterior ha de ser amb barra 

galvanitzada. 

Tema Tancat 

 

REPLANTEIG SORTIDA SANEJAMENT EDIF ANNEX: DF envia detall de 

modificació de llosa de fonamentació en traçat de conducte de sanejament. 

 Tema Tancat 

 

XARXA EXTERIOR SANEJAMENT: EC ha enviat informes i fotos de l’inspecció amb 

càmera. DF demana la neteja del sifó per a un connexionament nét a la xarxa. EC 

presentarà valoració econòmica d’aquests treballs.  

Tema Tancat 

 

SANITARIS BANYS: S’acorda la col·locació d’inodors amb peu, sempre segons 

criteris d’ensenyament: En els inodors poden funcionar amb fluxor o es poden 

instal·lar descàrregues d’ús mecànic amb dipòsit alt o amb dipòsit baix 

ANTIVANDÁLIC. Els inodors portaran sistema de doble descàrrega (parcial i 

completa). El seguiment d’aquest punt es farà amb el llistat de mostres. 

 Tema Tancat 

 

AULA MOSTRA: S’acorda realitzar l’aula mostra a P1 entre eix 9 i 12 de sector Nord 

(2na aula).  

Tema Tancat 

 

 REUNIÓ INFRAESTRUCTURES: Reunió amb Pere Porta i nova persona de 

gerència d’Infraestructures, Máximo Pérez. Es traslladen els temes oberts amb PTR i 

MUHBA, així com el Planning d’obra i treballs realitzats a dia de visita d’obra. Es 

donen detalls de contacte per transmissió d’informació a tècnic d’Infraestructures que 

realitzarà el seguiment de l’obra. 

Tema Tancat 
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 NETEJA RUNA SOBRE POLIETILÉ: DF alerta que la runa que cau del repicat de 

façana es diposita sobre les capes de sota llosa de làmina de polietilè i graves. 

Demana la retirada de la mateixa avanç de formigonar. 

Tema Tancat 

 

PASSIVAR ANTIC RECOLZAMENT METÀL·LICS: DF demana el passivat dels 

recolzaments metàl·lics existents a coberta, donat que són elements que s’han de 

mantenir per evitar el trencament de façana.  

Tema Tancat 

 

 LLAMBORDES DE FUSTA –PB: EPTISA informa que els assajos de les llambordes 

tenen una durada de uns 4-5 setmanes, per tant, obtindríem l’informe final en la 

setmana del 12 de setembre. Davant aquesta incertesa, s’estudia la zona on anirien 

recol·locades les llambordes, i es comprova que el paviment previst a projecte esta 

compost per peces de gran format de formigó , les qual tenen 8 cm de gruix (+4cm 

base de morter), donat que les llambordes tenen uns 10 cm gruix com a màxim, i 

contant un llit de sorra inferior, es pot establir que la cota final del recrescut de solera 

seria la mateixa per ambdós paviment i no endarrerir  la construcció d’aquesta. 

Tema Obert 

 

 AÏLLAMENT ACÚSTIC FORJATS: Es constat que el reblert de formigó dels sinus de 

les voltes no s’ajusta a les prescripcions del projecte, es comenta la solució correcte i 

caldrà refer el reblert per aconseguir un resultat de la prova real. S’acorda que el 

recinte d’ambdues proves es farà incloent un pilar de fosa dins. 

Tema Obert 

 

 REVESTIMENT FAÇANES: S’inicien els treballs de repicat de façana (Sud). DF 

demana 3 mostres d’acabat de la façana i empreses que realitzaran el revestiment i 

acabat de la mateixa, tal i com va demanar la tècnica de PTR de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

Tema Obert 

 

 MUR PERIMETRAL + RECOLLIDA AIGUA COBERTA: EC realitza mostra de cèrcol 

perimetral en façana Sud. DF reclama que la pilastra ha d’anar unida a cèrcol a 

través de barres d’acer ancorades amb resines i estreps d’armat amb més longitud, 

per tal que l’armat englobi tota l’alçada formigonada. 

Tema Obert 
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 ASCENSOR: EC informa que l’industrial encarregat d’instal·lació i legalització de 

l’ascensor serà ORONA. Presenta catàleg d’acabats. DF demana reunió per propera 

visita d’obra amb industrial per tal de determinar detalls i característiques del mateix. 

Tema Obert 

 

 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR: EC reobra punt i demana especejament de 

l’estructura de suportació. DF defineix la col·locació de l’estructura de suportació dels 

caixons amb tubulars realitzant triangulació de l’estructura en pla de passadís i 

interior de aules. Les finestres superiors aniran ancorades al forjat  superior. DF 

donarà detall específic per a l’execució. 

Tema Obert 

 

 CONSULTES INTAL·LACIONS: Es reitera l’urgencia del seguiment de les 

escomeses definitives i es demana relació de les gestions que s’han fet. 

Tema Obert 

 

 VISITA MUHBA I PTR: DF comenta que Joan Roca li va recalcar el fet de conservar 

el traçat del conducte d’aigua que transcorre per la façana Nord de l’edifici, donat que 

és un element que forma part del sistema de subministrament d’aigua de tot el 

recinte Fabra i  Coats.  Es detalla que el color de les fusteries d’alumini exterior haurà 

de ser blanca. 

La DF insisteix via correu electrònic als tècnics de PTR per poder disposar de 

l’informe de la darrera visita i poder valorar econòmicament els aspectes nous no 

inclosos en el projecte: col·locació llambordes, nou muntant a la fusteria exterior, etc. 

Tema Obert 

 

 PROTECCIÓ ELEMENTS DAVANT PLUJA: DF reitera la necessitat de la protecció 

dels elements a conservar (portes contra-incèndis, paviments, barana escala 

principal, llambordes de fusta, etc), davant les inclemències del temps. 

Tema Obert 

 

 PLANNING D’OBRA: S’insisteix en el tema de la planificació, els seus incompliments 

i el baix ritme d’obra que posa en dubte el compliment dels terminis establerts i per 

tanta, l’escolaritat del proper curs. 
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A criteri de la DF es podria estar fents molts més treballs, ja que hi ha plantes sense 

activitat, actualment l’única activitat es troba en l’execució de la llosa de planta baixa i 

el repicat de la façana.  

Hi ha molts punts on presumiblement es podria estar treballant: 

o Acabar de retirar elements desmuntats o enderrocs. 

o Retirada barana escala per restauració. 

o Cosit de totes les fissures i esquerdes a parets. 

o Neteja i tractament de les voltes de guix del sostre. 

o Treballs de ram de paleta en ampits de coberta. 

o Conductes de sanejament de planta baixa. 

o Acabar les modificacions de les obertures en parets existents (tapant els forats 

que toquin) i obrir els nous. 

o Iniciar replanteig i treballs de la nova escala sobre llosa de fonamentació. 

o Repicats de revestiments als baixos de PB en zones on esta executada la llosa 

o Treballs en l’estructura de fusta i metàl·lica en coberta. 

o La DF entén que els equips i recursos actuals d’obra són totalment insuficients 

per aconseguir el ritme d’execució que demana l’obra. Es demana el reestudi 

de la planificació (si més no de la fase d’estructura) per poder fer-ne el 

seguiment i vetllar per el seu compliment. 

Tema Obert 

 

ESCALA PRINCIPAL NOVA: EC demana aclarir detall de trobada d’unió de triant i 

llosa d’escala. DF comenta que la peça en “T” pot simplificar-se amb una peça en “L” 

i passamans d’ancoratge al graó, en el junt de morter. Aquesta “L” sobresortirà un 

màxim de 8 mm per evitar la coplaneitat i recollir les possibles imperfeccions del 

graonat, no pot sobresortir més tenint en compte el gruix de 10 mm de la placa 

d’ancoratge del tirant que ha de mantindré la planada amb el tram superior per tenir 

el tirant totalment a plom.  Es comenta el procés d’execució per aconseguir aquest 

plom col·locant les plaques posteriorment a l’execució de la llosa d’escala.  

Tema Obert 
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FOTOGRAFIES 

 

 

Fotografia 28. Mostra de cosit de fissures. 

 

 

Fotografia 28. Col·locació d’armat de conexió sabata-llosa. 

 

 

Fotografia 29. Primer tram de llosa formigonat. 
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Fotografia 30. Trobada de dos perfils metàl·lics no previstos. 

 

Fotografia 31A. Detall de tub per llosa. 

Fotografia 31B. Detall de recolzament de pilar i jàssera. 
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SETMANA 08          PERIODE I MES 06 al 10 de Novembre 

 

 

Fotografia 32. Espera d’arrencada d’escala central. 

Seguiment de planificació.(Veure Annex 2) 

 

SEGUIMENT VISITA D’OBRA 

 

ACTUACIONS PRINCIPALS 

 COBERTA: COL·LOCACIÓ DE CORRETGES EN CAVALLS METÀL·LICS I 

ARRENJAMENT DE MURET PERIMETRAL 

 ARMAT ÚLTIM TRAM CENTRAL PER A FONAMENTACIÓ DE NAU PRINCIPAL 
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TEMES TRACTATS 

TRACTAMENT DE VOLTES: EC presenta tram d’enguixat i malla on hi ha fissura en 

una volta. DF observa deficiències en l’acabat i demana realitzar la mostra en la 

totalitat de una volta amb acabat pintat. Mesurament de la superfície dels forats 

destinats a les caixes d’escala.  

Tema Obert 

 

 AÏLLAMENT ACÚSTIC: Empresa CQ es posa en contacte amb tècnic de proves 

acústiques per obtenir una segona valoració del assaig, es realitzarà reunió amb 

aquest en la propera visita d’obra del dilluns 13 de Novembre. 

Tema Obert 

 

 REVESTIMENT DE FAÇANES: La DF demana que es facin mostres amb el color 

similar al demanat de la carta de colors standars ja existents, amb aquesta mostra es 

podrà validar l’execució, la textura, els junts, etc., i la tonalitat en tot cas es podrà 

seguir treballant ja amb l’industrial acceptat. 

Tema Obert 

 

 MUR PERIMETRAL + RECOLLIDA AIGUA COBERTA: DF alerta que l’armat del 

cèrcol perimetral no s’ha augmentat en alçada, demana que es realitzi el augment 

d’armat o que es doble el cèrcol per tal d’armar la totalitat del volum a formigonar.  

S’ha replantejat la trobada de la canal amb el mur perimetral i coberta inclinada a la 

façana nord, es proposa omplir amb cèrcol i formigó entra canal i mur existent amb 

acabat amb pendent cap a desaigua, revestit amb pintura de cautxú i acabat superior 

amb canal segons projecte. DF demana realització de mostra per validar trobament 

de materials i la geometria. 

Tema Obert 
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 ASCENSOR : Es realitza reunió amb industrial ORONA en que presenta mesures de 

cabina, configuració de 4 parades amb 5 accessos (si és amb doble embarcament). 

Obligació de col·locació de mirall interior lateral a mitja alçada, botonera 

antivandàl·lic i locució amb català. L’amplada del forat d’ascensor és superior al 

màxim establert per la normativa, per tant, s’ha d’executar una partició vertical amb 

malla o pladur per reduir aquesta mesura. 

DF demana a industrial faciliti plànols d’implantació de cabina a forat d’ascensor 

existent tan per a un embarcament com per doble, així com l’estalvi econòmic que 

significaria l’anul·lació del doble embarcament. També es sol·licita l’increment de 

preu per canvi de l’acer inoxidable bàsic a inoxidable pell d’elefant, més resistent, per 

a les portes d’entrada. 

Tema Obert 

 

 VISITA MUHBA I PTR :PTR envia informe de la passada inspecció que es va 

realitzar. DF alerta de dos punts que esmenta l’informe: 

-Conservació de l’estuc original fins que no es facin les proves. 

- Informe original de PTR fa referència a les “fusteries s’han de fer amb el mateix 

disseny, material i color que les antigues”. 

DF exposa que en el segon punt no es va quedar ja que les fusteries previstes i 

pactades són les Unicity de Technal. Reflexa la possibilitat de una nova reunió amb 

Infraestructures i PTR. S’acorda que la Direcció d’execució (DE) alertarà a 

Infraestructures i al CED que la comanda de fusteries ja està en marxa, tot i que 

encara no s’ha iniciat fabricació, però qualsevol variació en aquest tema pot 

comportar allargaments de termini.  

Tema Obert 

 

 PROTECCIÓ D’ELEMENTS DAVANT PLUJA: De nou no s’ha fet cas a les 

instruccions de la DF de protegir amb tendals elements portes de xapa, etc., a la 

zona d’escala descoberta que s’estan mullant i deteriorant amb les inclemències del 

temps i amb residus de la pròpia obra. S’adverteix a la EC que les despeses 

addicional a la restauració d’aquests elements serà totalment al seu càrrec i 

s’insisteix en la necessitat de complir amb les instruccions donades i/o alertar de 

qualsevol causa que no ho permeti, per ta de trobar-ne solució nova al problema. 

Tema Obert 
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FOTOGRAFIES 

 

 

Fotografia 33. Encavallades de fusta desmuntades. 

 

 

Fotografia 34. Façana Sud. 

 

 

Fotografia 35. Rasa per a sanejament. 
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SETMANA 09               PERIODE I MES 13 al 17 de Novembre 

 

 

Fotografia 36. Preparació en PB per comprovació de fonaments. 

Seguiment de planificació.(Veure Annex 2) 

 

SEGUIMENT VISITA D’OBRA 

 

ACTUACIONS PRINCIPALS 

 FORMIGONAT 3R TRAM DE LLOSA DE NAU PRINCIPAL 

 COL·LOCACIÓ CORRETGES EN CAVALLS METAL·LICS 

 COSIT FISSURES INTERIORS 

 REPICAT FAÇANA 
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TEMES TRACTATS 

 TRACTAMENT HUMITATS CAPILLARITAT: La EC ha lliurat la documentació 

requerida i es dona el punt per tancat. 

Tema Tancat 

 

 LLAMBORDES DE FUSTA – PB: La Direcció Facultativa (DF) insisteix amb la 

necessitat de tapar les llambordes i no deixar-les exposades a la pluja. Es reitera 

aquesta instrucció i s’alerta que ja han sofert diverses pluges des de el seu 

abassegament. 

Tema Obert 

 

 TRACTAMENT VOLTES: La DF comenta que es tracta d’una activitat que comporta 

un temps considerable i que ja fa mesos que s’està retrasant finci, i que a ben seguir 

influirà en el termini d’obra s’inicia de forma imminent.  

Tema Obert 

 

 AÏLLAMENT ACÚSTIC FORJATS: EPTISA presenta tècnic d’acústica, Oriol Arau. 

S’ha mostrat els trams de forjat a realitzar les proves i s’ha determinat la construcció 

provisional amb pladur d’una àrea d’uns 3x3 amb la inclusió d’un pilar per cada 

tipologia de forjat, aquest tancament solsamènt es realitzaran en P2. L’emissió del so 

es situarà a P1 i es registrarà a P2, dins de cada cubicle.  

Arau enviarà mail amb les especificacions finals per realitzar l’assaig i valoració 

econòmica del mateix.  

Es donen instruccions ala EC per realitzar els tancaments dels cubicles amb la major 

brevetat possible. 

Tema Obert 

 

 REVESTIMENT DE FAÇANES:  DF demana l’aturada de treballs de repicat de la 

façana a petició d’infraestructures fins que PTR validi les mostres. EC preveu tenir 

les mostres apunt per la propera visita d’obra.  

DF demanarà a PTR el Ral definitiu de façana. 

Tema Obert 

 

 MUR PERIMETRAL + RECOLLIDA AIGUA COBERTA: Es presenta mostra de 

trobada de Termicon+canal+muret perimetral. DF especifica que on es troben situats 

els geros per la realització de la mostra haurà de ser cèrcol formigonat, sobre el 
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morter de formació de pendents hi haurà una làmina d’impermeabilització que 

cobreixi el muret i fins a una altura superior al primer Termicon i mig, les juntes entre 

peces de Termicon aniran amb rejuntades amb morter i varilla del 6 interior. El muret 

anirà, previ arrebossat, acabat amb xapa d’alumini segons projecte i l’acabat de la 

canal pendent de validar el canvi proposat amb resilla ceràmica.  

Cal valorar substituir la peça de coronació d’alumini per zinc de les mateixes 

característiques que el folrat del voladís. 

Es demana a la EC que valor aquests canvis i assegurar que encaixin amb les 

previsions econòmiques de projecte. 

Tema Obert 

 

 ASCENSOR: EC demana accelerà la definició definitiva del ascensor per tal de 

tancar comanda. DF ha enviat els temes tractats en visita d’obra anterior a CED per 

tal de que en tinguin coneixença sense resposta per la seva part. DF estableix 

realitzar l’ascensor segons projecte i demana l’increment econòmic i mostra del 

acabat de les portes exteriors d’embarcament. 

Tema Obert 

 

 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR: La EC manifesta que té tota la informació per 

l’execució de la partida, proposa disminuir el gruix de la perfilaria metàl·lica de la 

subestructura assegurant que és suficient. La DF demana una mostra (zona aula 

mostra) de la subestructura amb les característiques proposades, es revisarà 

l’execució, la solidesa i s’aprovarà o rebutjarà el canvi. 

Tema Obert 

 

 XARXA EXTERIOR DE SANEJAMENT: Sobre el punt degut a les incidències 

marcades per Districte a la negació de la connexió a la xarxa interior de sanejament 

del recinte, es demana a la EC verificar les cotes per a connexionament a carrer i 

establir el recorregut més adequat i anul·lació de la neteja del sifó. 

En referent a la recollida d’aigües pluvials, la recollida es realitza pels punts existents 

abans de la rehabilitació, per tant, no es modifica els punts de connexió a la xarxa. 

Tema Obert 

 

 CONSULTA D’INSTAL·LACIONS: Es torna a manifestar la necessitat de ja tenir 

l’especialista instal·lador per part de la EC. Es reclama l’assistència d’aquest tècnic 

i/o coordinador amb les cies subcontractades per la propera visita d’obra. 

Tema Obert 
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 PLANNING D’OBRA: DF reitera la necessitat de la presentació de Planning 

actualitzat. Cal disposar una còpia penjada a la caseta d’obra per fer-ne el 

seguiment. 

Tema Obert 

 

 ACCÈS ESCALA PRINCIPAL: S’ha realitzat reunió amb CSS exposant: 

-Visita de alumnes de d’Institut: CSS enviarà pautes a la direcció del centre per a 

entrada a obra, es realitzarà en 3 grups de 20 alumnes amb una durada de mitja 

hora per grup. La visita es realitzarà en les zones accessibles de PB i P1, en cap cas 

l’alumnat accedirà a les plantes superiors. 

- El graonat de l’escala principal serà restablert a falta del acabat final. El tram de PB 

a P1, així com l’arrencada en PB, estarà arranjat per el proper dilluns per la visita del 

alumnat.  

-Es demana la col·locació de graons de fusta per accés a PB de la nau principal. 

-Es recalca la importància dels horaris d’entrada i sortida de camions al recinte. 

Tema Ober 

 

 CARTELL D’OBRA: DF demana la prompte col·locació del cartell d’obra en ubicació 

definida per Districte. 

Tema Obert 

 

 TREBALL ENTORN BIM: EC informa que en la propera visita realitzarà exposició de 

l’aplicació BIM a obra a càrrec de Bimplicity. 

Tema Obert 

 

 COTA FINAL LLOSA: EC informa que la cota final de llosa de fonamentació està 11 

cm més alta que a projecte, donat que la cota mare era la que marcaven les 

sabatades de pilars existents. Aquest fet comporta el replanteig del especejament del 

graonat de les escales i grades de la sala polivalent a qualsevol altre nivell de PB.  

Tema Obert 

 

 

 

 REGIDITZADORS CAVALLS METÀLLIC: EC presenta peça per soldar a perfilaria 

existent de cavalls metàl·lics. DF consultarà amb estructurista per la seva validació. 
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Tema Obert 

 

 HUMITAS ATENEU HARMONIA: Els representat del CED demanen que s’informi de 

les mesures de prevenció que s’han pres i les que es prendran per evitar de nou 

humitats al casal/ateneu en cas de noves pluges. La DF demana que s’acceleri la 

col·locació de la coberta ( per això cal iniciar els treballs sobre l’estructura de fusta de 

forma imminent). Fins que no s’hagi executat la coberta caldrà disposar d’uns tendals 

de protecció i/o altres mesures substitutòries que evitin la repetició d’entrada 

d’humitats. 

Tema Obert 

 

 VISITA MUHBA I PTR: PTR envia informe de la passada inspecció que es va 

realitzar. 

DF alerta de dos punts que esmenat l’informe: 

o Conservació de l’estuc original fins que no es facin les proves. 

o PTR informa que les “fusteries s’han de fer amb el mateix disseny, material i 

color que les antigues”. 

DF exposa que el segon punt no es va quedar, ja que les fusteries previstes i 

pactades són les de Unicity de Technal. 

Reflexa la possibilitat de una nova reunió amb infraestructures i PTR. 

S’acorda que la DE alertarà a Infraestructures i al CED que la comanda de les 

fusteries ja està en marxan tot i que encara no s’ha iniciat fabricació, però qualsevol 

variació en aquest tema pot comportar allargaments de termini. 

Tema Obert 
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FOTOGRAFIES 

 

 

Fotografia 37. Col·locació de corretges. 

 

 

Fotografia 38. Solució desaigües pluvials. 

 

 

Fotografia 39. Peça ridigitzadora. 
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SETMANA 10            PERIODE I MES 20 al 24 de Novembre 

 

 

Fotografia 40. Col·locació armat Zona annexa. 

Seguiment de planificació.(Veure Annex 2) 

 

SEGUIMENT VISITA D’OBRA 

 

ACTUACIONS PRINCIPALS 

 EXECUCIÓ DE CAVALLS METAL·LICS A EDIFICI ANNEX 

 PRESENTACIÓ DE MODELACIÓ BIM 

 MOSTRA ACABAT DE FAÇANA 

 NETEJA I ENGUIXAT DE VOLTES 
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TEMES TRACTATS 

 VARIACIÓ FUSTERIS FINESTRES: Es considera la necessitat d’incorporar el nou 

perfil tot i el sobre cost econòmic.  

Tema Tancat 

 

 ASCENSOR: EC ha presentat valoració dels desmuntatge acurat del 

muntacàrregues actual, en projecte era un desmuntatge  per a evocador, mentre que 

per requeriment d’AFC, l’element ha de ser traslladat a sala d’exposició.  

Els acabats escollits per a l’ascensor són els següents: 

- Sostre: UP37 (4 down light petits, un a cada cantonada) 

- Parets interiors: inos St Base 

- Senyalització planta: NO 

- Passamans: HR01 (tub alumini amb extrems plàstic negre) 

- Botoneres: inox St Base 

- Portes de plana i cabina: inox St Base 

- Terra preparat per a marbre 

- L’accés a l’ascensor es realitzarà amb clau exterior a totes les plantes i amb 

interruptor interior On/Off per activar/desactivar les plantes a les que es pot 

accedir. Per tant, per entrar a l’ascensor des de qualsevol planta sempre es 

farà amb una clau, i el conserge tindrà una altra clau per seleccionar les 

plantes a les que es podrà accedir amb la botonera interior. DF aprova 

valoració econòmica i detalls definitius per el futur ascensor. Assabentades 

totes les parts, es dóna el punt per tancat. 

DF reitera la necessitat de cobrir les llambordes de fusta per evitar l’exposició a 

d’intempèrie. 

Tema Tancat 

 LLAMBORDES DE FUSTA – PB: La DF reitera la necessitat de cobrir les llambordes 

de fusta per evitar l’exposició a d’intempèrie. 

Tema Obert 

 

 TRACTAMENT VOLTES: EC ha realitzat el repicat sencer de una volta exposant la 

dificultat dels treballs. Presenta alternativa de solsment neteja del revestiment més 

malmès i aplicació de malla i nou enguixat. 

Tema Obert 
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 REVESTIMENT FAÇANES: EC presenta mostra d’arrebossat de façana sobre peça 

ceràmica. Es compara amb revestiment actual, DF no accepta textura de gra. Es 

demana realització de les tres mostres directe sobre parament de façana, a la costat 

de revestiment actual. S’insisteix amb urgència en l’execució de les mostres per 

poder convocar als tècnics de PTR perquè en donin el vist i plau. 

Tema Obert 

 

 MUR PERIMETRAL+ RECOLLIDA IGUA COBERTA: DF reitera la necessitat 

d’accelerar la presentació de la mostra acabada de la trobada de la canal amb 

Termicon i mur perimetral (també trobada amb pilastra). El treball d’arrebossat, cèrcol 

i preparació de la zona per la rebuda de la canal amb el Termicon es poden realitzar 

avança de la col·locació de les corretges, tan per avançar treballs com la millor i fàcil 

execució  de la mateixa. 

Tema Obert 

 

 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR: La EC comenta que un cop revista amb 

l’industrial del pladur es realitzarà mostra convinant estructura metàl·lica i de pladur 

per posar-ho en consideració de la DF. 

Tema Obert 

 

 CONSULTES INTALLACIONS: EC anuncia que l’empresa instal·ladora serà 

Mercadomótika. Es precisa reunió amb tècnic instal·ladora per la propera visita 

d’obra. 

Tema Obert 

 

 VISITA MUHBA I PTR: DF ha consultat a PTR el color definitiu d’alumini exterior, 

aquest haurà de ser de color blanc trencat, amb un lleuger to de color groc. Es 

demana a la EC una mostra de la perfilaria i la carta de colors dels diferents blancs 

de fabricant per poder-ho posar en consideració dels tècnics de PTR i poder fer la 

comanda. 

Tema Obert 
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 XARXA EXTERIOR SANEJAMENT: EC ha realitzat comprovació de cotes de 

d’escomesa exterior del carres (davant façana catalogada de l’escola), trobant-se 

aquesta a uns 5,00m de profunditat, donant viabilitat a la connexió de sanejament a 

la mateixa. Aquesta connexió obliga a la realització de una rasa per el carrer de les 

Entitats i creuant l’entrada principal del recinte. EC ha donat alternativa al 

sanejament dels vestuaris exterior, poden passar la canalització per sota el recrescut 

de la zona de bar-menjador, travessant l’edifici i connexionant al nou col·lector del 

carrer de les Entitats. DF demanarà a Districte plànols de situació del pas de xarxes 

de serveis del recinte així com passos i dipòsits subterranis. Un cop es disposi de la 

informació la EC presentarà, valoració econòmica dels treballs, incloent drets de 

connexió. 

Tema Obert 

 

 PLANNING D’OBRA: DF demana de disposar una còpia penjada a la caseta d’obra 

per fer-ne el seguiment. Reitera la necessitat de l’obtenció d’aquest Planning per el 

propera visita d’obra. 

Tema Obert 

 

 ACABAT DM INTERIOR OBERTURES: DF demana mostra de trobament d’acabats 

interiors amb alumini de finestrals en aula mostra. 

Tema Obert 

 

 ACCÉS ESCALA PRINCIPAL: EC ha realitzat pas elevat en entrada d’escala 

principal. Resta l’arranjament de la totalitat de l’escala per tal d’obtenir un accés 

vertical a l’obra en condicions. 

Tema Obert 

 

 CARTELL D’OBRA: EC ha presentat a Districte model de cartell d’obra compartir 

amb obra de Patronat del mateix recinte per la seva aprovació. 

Tema Obert 
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TREBALLS ENTORN BIM: EC ha presentat a tècnic que es troba treballant en la 

modelització BIM. S’ha presentat l’estructura modelitzada i les interferències de les 

xarxes de les diferents instal·lacions. DF considera la necessitat de que instal·lador 

es reuneixi amb tècnic BIM per exposar i estudiar les interferències i possibles 

solucions, per exposar-ho a enginyer del projecte. Tècnic BIM facilitarà a DF la 

modelització base de l’aula mostra.  

Tema Obert 
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FOTOGRAFIES 

 

 

Fotografia 41. Col·locació de llindes. 

 

 

Fotografia 42. Reforç en el recolzaments. 

 

 

Fotografia 43. Cata en fonamentació. 
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SETMANA 11          PERIODE I MES 27 de Novembre al 01 de Desembre  

 

 

Fotografia 44. Preparació en PB per comprovació de fonaments. 

Seguiment de planificació.(Veure Annex 2) 

 

SEGUIMENT VISITA D’OBRA 

 

ACTUACIONS PRINCIPALS 

 LLOSA DE FONAMENTACIÓ TOTALMENT ACABADA I INICI OBRA CERÀMICA 

 MOSTRA DE REVESTIMENT DE FAÇANA I PERFILERIA EXTERIOR 

 MOSTRA CANAL AMPIT COBERTA 

 EXECUCIÓ ESTINTOLAMENT P2 
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TEMES TRACTATS 

 TRACTAMENT VOLTES: Atenent a que es tracta bàsicament de la proposta de 

projecta se’n dóna el vist i plau i es dóna el punt per tancat. 

Tema Tancat 

 

 ACCÉS ESCALA PRINCIPAL: Estanca el punt i el seguiment de seguretat es realitza 

a través del CSS, tot i que l’estat dels graons, a opinió de la DE, no es l’adient. 

Tema Tancat 

 

CARTELL D’OBRA: Districte a aprovat la proposta d’emplaçament i modulació del 

cartell d’obra. Ja s’està procedint als treballs de col·locació dels mateixos.  

Tema Tancat 

 

 TREBALLS ENTORN BIM: El procés de treball en BIM serà durant tota l’obra. Es 

tanca el punt a nivell de seguiment d’obra i es reobrirà en el moment en que hi hagi 

quelcom destacable. 

Tema Tancat 

 

 HUMITATS ATENEU HARMONIA: EC ha realitzat informe de la causa de les 

filtracions i les mesures executades per evitar les mateixes fins que la coberta quedi 

finalitzada. S’han iniciat els tràmits administratius amb asseguradora d’ambdues 

parts. Assabentades totes les parts, i sense cap nova incidència de filtracions en 

l’edifici veí, es dóna el punt per tancat. 

Tema Tancat 

 

 COMPARTIMENTACIÓ VESTUARIS PB: EC exposa que la separació entre les 

biguetes del sostre de PB i el parament vertical dels vestuaris resta més baixa que la 

del projecte. 

DF alerta que la cota de la llosa executada es troba més alta que la de projecte degut 

a la cota base de les sabates, per tant, s’ha de replantejar el parament vertical amb 

la nova cota, conservant les altures entre fi de parament i bigues del forjat i 

solucionar aquesta desviació de cota entre franja horitzontal que es troba entre el 

marc superior de les fusteries i el fi de parament d’obra. 

Tema Tancat 
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 LLAMBORDES DE FUSTA- PB: EC ha procedit a efectuar la protecció de les 

llambordes amb lones. 

Tema Obert 

 

 AÏLLAMENT ACÚSTIC FORJATS: S’acorda realitzar les proves acústiques el dia 13 

de Desembre passades les 18h, la EC tindrà apunt l’obra requerida i els mitjans 

comentats i requerits per l’enginyeria acústica. 

Tema Obert 

 

 REVESTIMENT FAÇANES: EC presenta mostra de revestiment sobre parament de 

façana paral·lel a l’estucat existent. DF no aprova la mostra, la textura de l’estucat no 

és la del mateix granulat que l’actual. 

Demana la realització de les dues mostres restants, amb una execució més acurada i 

fidel a l’existent. Es requereix de forma urgent per tal de que PTR pugui aprovar una 

d’elles i iniciar els treballs del revestiment exterior. 

Tema Obert 

 

 MUR PERIMETRAL + RECOLLIDA AIGUA COBERTA: EC presenta mostra amb 

cèrcol perimetral i formació de pendents, impermeabilització de canal i muret 

perimetral i presentació de peces ceràmiques. DF detecta que la trobada de la 

impermeabilització amb el baixant no és l’adequada, així com la falta longitud de 

solapament de d’impermeabilització sobre Termicon. Es demana mostra de xapa 

d’acabat d’ampit. 

Tema Obert 

 

 CONSULTES INSTALLACIONS: Presentació de encarregats d’instal·ladors de 

Mercadomòtika. DF planteja la problemàtica de les escomeses de serveis i els seu 

connexionat fora del recinte Fabra i Coats, així com exposició grans trets del 

projecte. Mercadomòtika presenta la necessitat d’informe tècnic per part d’ENDESA 

per tal de realitzar la sol·licitud de potència a la mateixa, per tal de demanar el dret 

d’escomesa. Mercadomòtika estudiarà projecte i es preveu reunió a visita d’obra amb 

enginyer de DF. 

Tema Obert 
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 PLANNING D’OBRA: EC presenta Planning amb un desviació de fi d’obra d’ 

aproximadament dos mesos i mig. La DF entén que tot i el retard actual es poden 

incrementar equips i recursos per escurçar aquesta planificació presenta i que l’obre 

permet l’ incorporació de major nombre de treballadors i industrials. 

Tema Obert 

 

PERFILERIA ALUMINI EXTERIOR: EC presenta  mostra de perfilaria d’alumini  

UNICITY de TECHNAL i dues mostres de color blanc i blanc trencat per aprovació a 

PTR. EC exposa que, segons industrial, en les fulles fixes dels mòduls de PB el perfil 

travesser vertical requerit per PTR accedeix de secció màxima establerta. DF 

demana a EC la confirmació del gruix d’aquest travesser, donat que per les targes 

batents si que existeix perfil de secció menor. EC envia dues mostres de color a PTR 

per la seva aprovació.  

Tema Obert 

 

 FIXACIÓ LINEA DE VIDA: EC envia detall de fixació de línea de vida en l’àrea dels 

cavalls metàl·lics, aquesta ha d’entravessar el gruix de secció de la coberta en 

vertical fet que provocaria punts dèbils. DF no esta conforme amb la solució aportada 

per EC, detalla la formació de daus de formigó en el carener de la coberta en els 

punts on s’ha de fixar la línea de vida. 

Tema Obert 
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FOTOGRAFIES 

 

 

Fotografia 45. Col·locació de llindes. 

 

 

Fotografia 46. Reforç en el recolzaments. 

 

 

Fotografia 47. Cata en fonamentació. 
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SETMANA 12               PERIODE I MES 04 al 08 de Desembre         

 

 

Fotografia 48. Preparació en PB per comprovació de fonaments. 

Seguiment de planificació.(Veure Annex 2) 

 

SEGUIMENT VISITA D’OBRA 

 

ACTUACIONS PRINCIPALS 

 COL·LOCACIÓ TERMICON A COBERTA 

 REFORÇOS METAL·LICS EN EDIFI ANNEX P1 I P2 

 NETEJA DE GUIX EXISTENT I NOU ENGUIXAT I EXECUCIÓ 

COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL A PB 
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TEMES TRACTATS 

 COTA FINAL LLOSA: El replanteig final per a les grades de PB és una formació de 

dues grades de 43.8 cm d’altura i les dues escales laterals de 6 graons de 14.6 cm 

de contrapetja. Amb aquesta solució s’elimina una grada però s’amplia la zona de 

menjador.  

Tema Tancat 

 

 REGIDITZADORS CAVALLS METÀLLIC: Estructurista indica la necessitat de la 

col·locació dels redigitzadors. 

Tema Tancat 

 

 MOSTRA SUPORT CANAL COBERTA SUD: Es presenta mostra de suport per a 

canal exterior de coberta inclinada en vessant sud (zona instal·lacions). DE aprova 

mostra. 

Tema Tancat 

 

 IMPERMEABILTIZACIÓ SOLERA PB: EC demana la necessitat de la 

impermeabilització de la llosa de PB per penetració per capil·laritat, i tal i com es 

preveu en projecte. DE defineix com aquesta impermeabilització necessària tot i la 

instal·lació de electroosmosis inal·làmbrica.  

Tema Tancat 

 

 AÏLLAMENT ACÚSTIC FORJATS: S’estan ultimant els treballs de l’execució dels dos 

cubicles per a la realització de les proves. 

Tema Obert 

 

 MUR PERIMETRAL + RECOLLIDA AIGUA COBERTA: DE demana la formació de la 

canal + ampit en la zona de cavalls de fusta per la seva fàcil execució alhora que no 

hi hagin les corretges entre cavalls. Es donen instruccions per fer connexió 

provisionals de la recollida d’aigua de les zones de coberta per el futur canaló i 

abocar a l’exterior. 

Tema Obert 
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 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR: Industrial de tancaments de cartró-guix proposa 

subestructura del  caixó de pas d’instal·lacions elaborat amb fusta. DE demana 

l’execució del mateix en aula mostra per valorar la viabilitat del canvi de tubulars de 

metàl·lics a estructura de fusta. 

Tema Obert 

 

 CONSULTES INSTALLACIONS: Instal·ladors han iniciat tràmits amb companyia de 

aigua i gas. EC ha realitzat sol·licitud de potencia a ENDESA. Es programa reunió 

amb instal·ladors Mercadomòtika, tècnic BIM i enginyer de DF per el dilluns 18 de 

Desembre, pendant de la confirmació de l’enginyer de la DF. 

Tema Obert 

 

 XARXA EXTERIOR SANEJAMENT: La EC apunta la interferència de la modificació 

proposada de desviació per l’interior de l’edifici de l’avaluació de vestidors, amb la 

xarxa existent on no podem connectar. La DE demana estudiar totes les 

interferències que es pugin conèixer per fer un plantejament global i poder-lo exposar 

i negociar amb el Districte. 

Tema Obert 

 

 PLANNING D’OBRA: La DE demana que s’estudiï la possibilitat de plantejar una 

planificació que mantingui el final d’obra previst, si més no, es disposarà d’una 

planificació a la caseta d’obra per fer-ne el seguiment setmana a setmana i poder 

reclamar les mesures correctores davant qualsevol retard que es pugui detectar. 

Tema Obert 

 

 IMPERMEABILITZACIÓ SALES INSTALLACIONS: Projecte preveu 

impermeabilització + aïllament tèrmic i acabat amb llosa filtrant de les sales de P3 

per ubicar instal·lacions. DE planteja reestudiar la solució de paviment i 

impermeabilització, cal estudiar si econòmicament hi ha diferència aplicant la mateixa 

solució que les terrasses exteriors. 

Tema Obert 
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FOTOGRAFIES 

 

 

Fotografia 49. Col·locació de llindes. 

 

 

Fotografia 50. Reforç en el recolzaments. 

 

 

Fotografia 51. Cata en fonamentació. 
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SETMANA 13               PERIODE I MES 11 al 15 de Desembre      

 

 

Fotografia 52. Preparació en PB per comprovació de fonaments. 

Seguiment de planificació.(Veure Annex 2) 

 

SEGUIMENT VISITA D’OBRA 

 

ACTUACIONS PRINCIPALS 

 REALITZACIÓ D’ASSAIG ACÚSTIC DE FORJATS 

 COL·LOCACIÓ TERMICON A COBERTA 

 NETEJA DE GUIX EXISTENT I NOU ENGUIXAT I EXECUCIÓ 

COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL A PB 

 ARMAT DE LLOSA DE ESCALA PRINCIPAL 
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TEMES TRACTATS 

 

 LLAMBORDES DE FUSTA- PB: La propera setmana del 18 de Desembre es preveu 

rebre els resultats dels assajos a les llambordes, si es Planning comunicat per 

Eptisa. 

Tema Obert 

 

 AÏLLAMENT ACÚSTIC FORJATS: S’han realitzat proves acústiques del forjat del 

sostre de P1 per part d’Arauacústica, en els dies posteriors es rebran els resultats 

dels assajos i informar a CED  i Infraestructures dels mateixos, tot i que 

particularment ja s’apunta que no hi ha moltes diferències acústiques entre ambdues 

situacions. 

Tema Obert 

 

 REVESTIMENT FAÇANES: EC presenta tres mostres de revestiment de façana. DF 

exposa que la textura no acaba de ser la desitjada, així com la junta horitzontal no 

presenta un acabat arrodonit. DE exposa la utilització de motlle-sabater per la 

formació de cantells arrodonits en les juntes. 

Tema Obert 

 

 MUR PERIMETRAL + RECOLLIDA AIGUA COBERTA: DE reitera la falta d’operaris 

per la formació del canal + ampit durant no es realitzi el muntatge de cavalls de fusta 

i les seves corretges, per una major facilitat d’execució. S’ha detectat la falta de 

col·locació de malla de fibra de vidre en el projectat de ciment en les pilastres del 

ampit existent. Es toma a insitir que cal fer una connexió (encara que sigui 

provisional) entre les boneres de la canal i els baixants de la façana, ja en cas de 

pluja tota l’aigua seguiria entrant a l’edifici, amb l’inconvenient afegit, que ho 

concentraria en uns punts.  

Es presenta carta de colors per canal de xapa d’alumini a col·locar en zona 

terrasses, DF aprova color Blanc Ostra i demana col·locació de mostra de canal. 

S’estima la col·locació de la canal sense formació de pendent donat que l’edifici ja té 

un lleuger desnivell, s’haurà de tenier en compte el fi de la canal en l’edifici veí per tal 

que en aquest punt, essent el més baix, no hi hagi acumulació d’aigua; La formació 

de pendent de la terrassa en aquest punt haurà de ser amb doble pendent. Es 

replantegen baixants de la canal: un total de 8u). 

Tema Obert 
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 CONSULTES INSTALLACIONS: EC, un cop realitzada la sol·licitud de nou 

subministre, informe que ENDESA demana un CT per subministrar electricitat a 

l’institut, donat que la potència a contractar segons estipula projecte és de 111 kw, i a 

partir de 100 kw es necessari un Centre de Transformació. DE exposa la possibilitat 

de demanar una baixada de potència (87kw) per tal d’evitar la instal·lació de CT. 

L’enginyer Oriol Vila, estudiarà aquesta possibilitat de reducció de potència. 

Tema Obert 

 

 PLANNING D’OBRA: S’ha vist que la planificació nova no s’ajusta a la realitat, es 

demana un reestudi de les seqüències de les activitats, per poder fer-ne el 

seguiment. 

Tema Obert 

 

 PERFILERIA ALUMINI EXTERIOR: EC presenta mostra de perfilaria TECHNAL amb 

color blanc final. La perfilaria de les portes es diferent de les de finestres. Per 

resoldre el problema de la diferència de dimensió del perfil intermig en fulls fixes i 

batents, la EC calcularà el possible sobrecost que hi hagi en fer-ho oscil·la batent 

(4fulls) i així modificar perfil. 

Tema Obert 
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FOTOGRAFIES 

 

 

Fotografia 53. Col·locació de llindes. 

 

 

Fotografia 54. Reforç en el recolzaments. 

 

 

Fotografia 55. Cata en fonamentació. 
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SETMANA 14               PERIODE I MES 18 al 22 de Desembre    

 

 

Fotografia 56. Preparació en PB per comprovació de fonaments. 

Seguiment de planificació.(Veure Annex 2) 

 

SEGUIMENT VISITA D’OBRA 

 

ACTUACIONS PRINCIPALS 

 ENCOFRAT D’ARRANCADA DE LLOSA DE ESCALA PRINCIPAL 

 COL·LOCACIÓ TERMICON A COBERTA 

 NETEJA DE GUIX EXISTENT I NOU ENGUIXAT I EXECUCIÓ 

COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL A PB 

 EXECUCIÓ DE PERFILERIA DE CARTÓ-GUIX A P1. 
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TEMES TRACTATS 

 PERÌODE DE NADAL: Durant el període nadalenc els treballs d’obra restaran aturats 

en la setmana del 25 al 31 de Desembre. Es reprendran el dia 2 de Gener, en horari 

restrictiu per Fábrica de Reis del Recinte Fabra i Coats (de 8:00h a 15:00h) fins el 6 

de Gener. Durant aquest període es realitzarà visita de seguiment d’execució el 

dimecres 3 de Gener, no essent dia oficial de visita d’obra, la qual es trasllada per el 

dilluns 8 de Gener 2018 a les 3:30h.  

Tema Tancat 

 

 TREBALLS OBRA DE FÀBRICA: La qualitat d’obra no es la desitjada, s’han detectat 

deficiències en l’execució de paraments verticals d’obra de fàbrica. Es demana a la 

EC el control de l’execució per part de l’encarregat i tan mateix, DE realitzarà 

jornades de PPI’s. DE ha demanat entrega de documentació d’especificacions de 

material ceràmic. El seguiment d’aquests punt es realitzarà a través de PPI’s i de 

llistat de mostres. 

Tema Tancat 

 

 REVESTIMENT FAÇANES: S’estan ultimant els treballs de mostres de revestiment 

de façana. Aquests hauran de ser aprovats per DF avanç de visita de PTR. 

Tema Obert 

 

 CONSULTES INSTALLACIONS: S’ha realitzat reunió conjunta amb Enginyer, 

instal·ladors i responsable modelatge BIM on s’ha exposat:  

Interferències de conductes i/o xarxes d’instal·lacions a projecte: Bimplicity enviarà 

informa a Enginyer per tal que aquest doni resposta amb possibles solucions.  

Millores de EC envers instal·lacions.  

Redistribució segons peticions de CED i Direcció del Institut (nova aula a P3, 

despatxos direcció,...) poden repercutir en passos o punt finals d’instal·lacions. 

DE demana a instal·ladors la revisió econòmica del projecte i presentació de 

possibles desviacions o increments. 

Tema Obert 

 

 PLANNING D’OBRA: Es configura Planning d’aula mostra acabada i amb mostres 

aprovades per a finals de Març.  

Tema Obert 
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 FIXACIÓ LINEA DE VIDA: Es demana valoració econòmica de formació de daus per 

a fixació de línea de vida. 

Tema Obert 

 

 ENGUIXAT  VOLTES: En sostre de PB s’han detectat marques de fongs ens alguna 

volta que l’enguixat ha estat tractat. Es demana que el temps entre el netejat de 

l’enguixat existent i el nou enguixat + malla sigui l’adequat per tal que l’enguixat 

existent s’assequi adequadament. 

Tema Obert 
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FOTOGRAFIES 

 

 

Fotografia 57. Col·locació de llindes. 

 

 

Fotografia 58. Reforç en el recolzaments. 

 

 

Fotografia 59. Cata en fonamentació. 
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SETMANA 15               PERIODE I MES  08 al 12 de Gener 

 

 

Fotografia 60. Preparació en PB per comprovació de fonaments. 

Seguiment de planificació.(Veure Annex 2) 

 

SEGUIMENT VISITA D’OBRA 

 

ACTUACIONS PRINCIPALS 

 COL·LOCACIÓ ARMAT 1R TRAM DE LLOSA D’ESCALA 2. 

 NETEJA I ENGUIXAT DE VOLTES A P1. 

 IGNIFUGACIÓ D’ELEMENTS METÀL·LICS EXISTENTS 

 DAU DE FUSTA ENCAVELLADES EXECUTAT 

 FORJAT COL·LABORANT PCOBERTA EXECUTANT 
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TEMES TRACTATS 

 PCOBERTA REMATS ELEMENTS EXISTENTS: EC exposa com actuar davant del 

recolzament fissurat existent (actualment sense funció) sota capitell de pilar i la tram 

d’obra que es troba en l’edifici annex. DF defineix que el recolzament malmès de 

biga amb pilar metàl·lic l’actuació d’aplicació de massilla i fibra de vidre en l’esquerda 

existent, mentre que el trobament de la zona de parament d’obra a perfilaria 

metàl·lica es realitzi un reblert amb morter sense retracció. 

Tema Tancat 

 

 PECES REVESTIMENT BANYS: EC presenta mostres de peces ceràmiques per a 

revestiment de banys interiors. DF exposa que les peces que es troben a projecte es 

tracten de gres monococció i demana presentació de la mostra en referència aquest 

material. Es seguirà el punt mitjançant llistat de mostres.  

Tema Tancat 

 

 REPLANTEIG EVALUAIÓ VESTUARIS PB: EC exposa que la ubicació de les canals 

de recollida d’aigües per a les dutxes dels vestuaris de PB presenten una altura de 8 

cm, els quals són de difícil ubicació degut al poc marge de recrescut de la zona. DDF 

defineix la seva col·locació realitzant pendents interiors a la zona dutxa amb cotes 

d’acabat adequades per una bona evacuació.  

Tema Tancat 

 

 LLAMBORDES DE FUSTA- PB: EPTISA ha enviat resultats d’assaig llambordes de 

fusta davant emissió de compostos orgànics volàtils. DE ha demanat a empresa de 

CQ realitzar un resum explicatiu del resultats. 

Tema Obert 

 

 REVESTIMENT FAÇANES: S’han presentat noves mostres de revestiment de 

façana, presentades davant de Joan Roca (MUHBA) el qual recomana la visita de 

Lidia Font, experta en revestiments, per l’aprovació de les mateixes. Es segueix el 

punt de visites de PTR i MUHBA en el punt corresponent. 

Tema Obert 
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 MUR PERIMETRAL + RECOLLIDA AIGUA COBERTA: Cal completar la mostra amb 

la xapa de coronament i acabat. Es reclama que cal accelerar els treballs de coberta 

per poder tenis l’obra protegida de la pluja, ja que l’estat actual deixa a precari els 

paviments que es volen conservar. 

Tema Obert 

 

 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR: Es reitera l’ urgència de la mostra de 

subestructura en fusta. 

Tema Obert 

 

 CONSULTES INSTALLACIONS: Enginyer de la DF ha lliurat comentaris de les 

interferències detectades amb el BIM per poder adaptar les instal·lacions.   

Tema Obert 

 

 VISITA MUHBA I PTR: Es realitza reunió amb Joan Roca (MUHBA) i Pere Fernández 

(Amics Fabra i Coats), els quals estipulen que el desmuntatge del ascensor ha de ser 

conseqüent per a un muntatge posterior com a element museístic i no funcional. 

Exposen que solament es vol preservar la cabina del ascensor (parets, sostre, terra i 

elements interiors), per tant, la maquinària existent per al seu funcionament no es 

necessari un desmuntatge acurat. DE exposa la necessitat de saber el responsable 

del pagament d’aquest desmuntatge, donat que en projecte es preveu una partida de 

desmuntatge per abocador. Es mostra a Joan Roca les mostres de revestiment de 

façana, aquet estableix la necessitat de validació de les mostres per part de Lidia 

Font, experta en arrebossats per rehabilitació, i s’organitza visita per el proper dilluns 

15 de Desembre, juntament amb Isabel Morató de PTR, per a la validació de una de 

les mostres o/i comentaris sobre les mateixes. DF demana a EC fitxes de 

característiques dels materials emprats per a la realització de les mostres. 

Tema Obert 
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 XARXA EXTERIOR SANEJAMENT: Aprofitant la visita dels AFC i el director del 

MUHBA, atenent el seu coneixement del recinte es comenten les possibles 

interferències amb galeries i instal·lacions preexistents per la realització de les 

escomeses. Es comenta la impossibilitat de realitzar una rasa del carrer fins a 

l’entrada de l’edifici per desaiguar els vestuaris de la pista, atenent a les galeries i 

sales soterrades i catalogades. Es demanarà a l’Ajuntament de connectar la zona de 

vestuaris a la xarxa existent, ja que la dotació a connectar és inferior a la que es 

desconecta al retirar els mòduls prefabricats. 

Tema Obert 

 

 PLANNING D’OBRA: Es realitza revisió de la planificació (darrera versió) i es 

detecten incoherències amb la realitat, es demana a la EC que revisi i actualitzi la 

planificació per el seu seguiment i control. 

Tema Obert 

 

 PERFILERIA ALUMINI EXTERIOR: EC presenta valoració econòmica per a la 

realització de 4 fulles batents per tal que el perfil vertical sigui del mateix gruix i 

característiques en tota la tirada. DE estudiarà valoració. DF demana mostres de 

ferramenta i barres antipànic. 

Tema Obert 

 

 TRACTAMENT PAVIMENT FUSTA EXISTENT: EC presenta diferents nivells de 

tractat de paviment de fusta existent. DF valida el tractament total amb vernissat 

inclòs.  

Tema Tancat 

 

 DESNIVELL AFECTACIÓ ESCALA 2: EC detecta un desnivell important (+-15cm) en 

l’últim tram de l’edifici nau, on anteriorment hi havia paviment ceràmic de la P1 i P2 

(del eix 19 al 25), el qual afecta en el replanteig de l’escala 2. DF demana 

l’aixecament de nivells de P1, P2 i PB per determinar el grau de desnivell i quina es 

l’afectació real i la secció de l’escala 2. 

Tema Obert 
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FOTOGRAFIES 

 

 

Fotografia 61. Col·locació de llindes. 

 

 

Fotografia 62. Reforç en el recolzaments. 

 

 

Fotografia 63. Cata en fonamentació. 
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3. EINES DE SUPORT  

PROGRAMES I EINES INFOMATIQUES 

 

 Es realitza un document propi anomenat Llistat de mostres. Aquest consisteix a 

elaborar un llistat del diferents aportacions materials o comercials per tal de portar un 

CQ i tenir constància mitjançant documentació o mostres que acreditin les seves 

característiques especificades en projecte. 

 

 

 

 

Detall 01. Exemple del document Llistat de mostres. 

 

 Aprenentatge del programa TCQ - Programa per als projectes i obres de 

construcció, amb el qual es dur a terme el control del pressupost establert i els 

amidaments marcats. També s’utilitza per l’elaboració de les certificacions mensuals i 

el control de tot tipus de modificacions sobre projecte. 

 

 

Detall 02. Exemple del TCQ. 
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 Per tal de executar el desenvolupament de part del projecte i, en concret, els 3D en 

relació amb l’aula mostra, s’utilitza Modelatge BIM amb Revit Architecture. 

 

 

Detall 03. Modelatge amb Revit. 

 

 

 Una eina interessant es la del programa Altra Quality, el qual s’utilitza per el 

seguiment de CQ, en aquest cas, utilitzat concretament per el control de les provetes 

que pertanyen als LOTS de la llosa executada a PB. Aquest ha determinat el 

compliment satisfactori d’aquest element.  

 

                        

Detall 04. Programa Altra Quality.                Detall 05. Informe d’assaig en laboratori. 
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 El despatx disposa d’una eina informàtica pròpia per tal de porta el CQ al obra a 

traves del Programa de Punts d’Inspecció (PPi’s). L’elaboració d’aquest document 

facilita   

 

                        

Detall 06. Document tipus PPi’s. 

DOCUMENTS EXTERNS 

 

 Es publica una critica al diari de LAVANGUARDIA el qual fa menció sobre aquells 

element històrics els quals ja han estat prèviament conservats i/o extrets per part del 

MUHBA PTR, AFC i del CED. 

 

 

 

 

Detall 07. Crítica per part del diari LAVANGUARDIA. 
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4. SELECCIÓ DE PROJECTES EXECUTATS DURANT EL TFG 

 

4.1 RE-OBERTURA DE FINESTRA EN FAÇANA 

REHABILITACIÓ DE FAÇANA, RE-OBERTURA DE FINESTRA EN PB I INSTAL·LACIÓ 

DE L’ESCOMESA DE GAS D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR 

SITUAT AL CARRER CALVARI, 37, D’OLESA DE MONTSERRAT 

 

L'objecte del treball és el sanejament d’ambdues façanes de l’edifici, la del Carrer Calvari 

i la del Carrer Duc de la Victòria; la reobertura d’una finestra que actualment està tapiada 

en PB, a la façana del Carrer Duc de la Victòria; i la instal·lació de l’escomesa de gas a la 

façana del Carrer Calvari. 

Amb el sanejament de la façana es repararan les cornises que es mostren en mal estat 

de conservació, les esquerdes i despreniments superficials que s’observen en varis punts 

de la façana així com la neteja de la part inferior d’aquesta, el sòcol, on es presenten 

nombroses taques, s'aprofitarà per substituir l'actual baixant pluvial de coberta de 

fibrociment per un baixant de cu. 

Situació: carrer Calvari, 37, d’Olesa de Montserrat 

 

.  
Figura 01. Estat actual. 

 

 

 
Figura 02. Estat final. 
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4.2 INTERVENCIÓ EN FAÇANA I COBERTA 

REFORMA INTERIOR I UNIÓ DELS HABITATGES NÚM. 3 I NÚM. 10 DEL C/ CLOTA, 24 – 

08640 – OLESA DE MONTSERRAT 

 

L'objecte del treball és principalment la intervenció parcial i reparació de deficiències de la façana i 

desmuntatge i substitució de coberta existent formada de plaques de fibrociment. 

 

L'estat de la façana existent es mostra en mal estat de conservació, igual que altres revestiments 

del conjunt de la façana. 

 

Situació: Carrer Mare Paula de Montal, 6, d’Olesa de Montserrat 

 

 

 

 

.  
Figura 03. Intervenció sobre façana i coberta 
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4.3 REFORMA INTERIOR I UNIÓ DE DOS HABITATGES 

REFORMA INTERIOR I UNIÓ DELS HABITATGES NÚM. 3 I NÚM. 10 DEL C/ CLOTA, 

24 – 08640 – OLESA DE MONTSERRAT 

 

L’objecte del treball és la unió de dos habitatges (planta primera – habitatge 3 i planta 

segona – habitatge 10) d’un edifici plurifamiliar, mitjançant la nova construcció d’una 

escala interior que connecti ambdós immobles,convertint-los en un únic habitatge, tipus 

dúplex. 

Els treballs previstos consisteixen principalment en l’obertura d’un forat al sostre de planta 

primera, a la zona de l’estar-menjador, i la construcció d’una escala que comuniqui 

ambdues plantes. Així mateix, es preveu la reforma interior dels 2 habitatges actuals per 

tal de reconvertir-los en un de sòl. 

Situació: Carrer Clota, 24 – 1er 3a i 2on 10è, d’Olesa de Montserrat (08640) 

 

.  
Figura 04. Estat actual. 

 

 

 
Figura 05. Estat final. 
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4.4 PISCINA EN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 

PISCINA EN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT SITUAT AL PASSATGE PINTOR 

FORTUNY, NÚM. 42. – 08640 – OLESA DE MONTSERRAT  

 

L’objecte de treball es l’execució d’una piscina rectangular (26,77 m2) de 6,63 x 4,10 m, 

dimensions aproximadament de (21,37 m2) de 5,68 x 3,70 m de làmina d’aigua, i  

adequació de pati exterior, essent l’àmbit d’actuació total de 58,35 m2. 

La piscina es realitzarà pel sistema de gunitat sobre malla de ferro que envoltarà el buit 

realitzat en la zona de terreny-jardí destinada la localització de la mateixa parcel·la. 

Complementàriament, es preveu la reposició de la zona afectada, així com la sèrie de 

treballs d’urbanització de la zona col·lindant a la piscina. 

 

.  

 
Figura 06. Proposta final. 
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4.5 REFORMA, REHABILITACIÓ I OBRA NOVA DE 2 EDIFICIS 

REFORMA, REHABILITACIÓ I OBRA NOVA DE 2 EDIFICIS D’HABITATGES I 

APARCAMENTS AL C/ CHAPÍ, 50 – BARRI D’HORTA – BARCELONA 

 

El projecte contempla, per una banda, la rehabilitació i reforma d’un edifici catalogat per a 

transformar-lo en 3 habitatges i, per altra banda, la construcció d’un edifici plurifamiliar 

d’obra nova compost per 3 plantes soterrani destinades principalment a aparcaments i 

trasters, planta baixa i 3 plantes pis, amb 15 habitatges. 

Complementàriament, el projecte contempla la urbanització de l’espai lliure interior de la 

parcel·la (patis). 

La parcel·la s’ubica al carrer Chapí, 46-52 del barri d’Horta, a Barcelona, comarca del 

Barcelonès, per al promotor LASSUS INTERNATIONAL, SL. 

 

. 

 
Figura 07. Proposta rehabilitació i nova construcció. 

 
Barcelonès, per al promotor LASSUS INTERNATIONAL, SL  
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5. CONCLUSIONS  

El treball realitzat durant aquest 5 mesos des de un punt de vista personal ha sigut 

completament satisfactori per a la meva formació pròpia, degut a que tot el desenvolupat 

durant el projecte ha servit per aplicar coneixements adquirits durant la vida acadèmica i , 

sobre tot, per aprendre de nous. 

 

Fer el seguiment de la direcció d’execució d’obra des de un punt de vista laboral consolida 

termes els quals no son adquiribles a traves de la formació acadèmica i focalitza d’una 

manera diferent la forma de veure la professió, la qual encara m’agrada més a dia d’avui. 

Per tant, personalment considero que aquesta modalitat pot ajudar a l’alumne. 

 

En termes d’aprenentatge, tan per part arquitectònica, constructiva i administrativa, 

considero que te certes diferencies respecte temes puntuals respecte l’impartit durant el 4 

anys de grau. Tot i que també, tot el que n’he après ha sigut aplicable en tot moment i 

sempre ha sigut aplicable. 

 

Finalment, he reafirmat que la meva vocació passava per estudiar Arquitectura Tècnica i 

Edificació. 
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ANNEX 1 
RESUM DEL PROJECTE EXECUTIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. MEMÒRIA  





 

MD Memória descriptiva 
 
 
MD 1. Objecte del projecte 
1.01.1 Objecte del projecte 
Situat en el barri de Sant Andreu es troba el recinte Industrial de la Fabra i Coats format per una serie d’edificis de 
gran valor històric i arquitectònic. L’encarrec objecte d’aquest projecte és la reforma del edifici B, el més antic del 
conjunt, la construcció del pati de l’escola connectat al edifici mitjançant  una passera  que integra un cos annexe 
que alberga els banys del pati.  

L’actuació té dos objectius fonamentals, per un costat restaurar i recuperar la seva formalització arquitectònica i 
l’altre, no menys important, integrar el nou ús de escola respectant i potenciant les característiques pròpies 
d’aquest edifici industrial de manera que els estudiants es formin conscients de la singularitat arquitectònica i 
històrica tant de l’edifici com del conjunt i de la seva importància pel barri de Sant Andreu. Tots aquests elements 
seran positius en l’aprenentatge i en la formació dels nois i noies d’aquest futur Institut. 

  
1.01.2 modificacions respecte el projecte executiu del setembre 2010  

 
El present projecte és la modificació del projecte executiu del mes de setembre del 2010. L’anterior projecte 
era més ambiciós i, per tant, més costós que el present projecte. 
En la versió del 2010 no només es reformava l’edifici B si no també l’edifici K que era una antiga central elèctrica 
que donava servei a tots els edificis del recinte i es construïa un gimnàs semi soterrat situant en la coberta el pati 
de l’escola. En la planta baixa del edifici K es situava la cuina, espais d’instal·lacions, una ET i el vestuari de 
personal no docent del centre. En la planta primera, a cota del pati de l’escola, es situava la barra i el bar 
restaurant. La pista s’unia al edifici B mitjançant una passera en planta primera. 
En l’edifici B s’ubicava la resta del programa situant en planta baixa la direcció de l’escola i les aules especials 
(tecnologia, dibuix..) i la biblioteca. En la planta primera i segona es situaven les aules i els departaments. En la 
planta tercera es situaven els espais d’instal·lacions quedant la major part de la superfície lliure i sense un 
programa específic.  
 
L’actual situació econòmica obliga al departament a abaratir el projecte i s’opta, desprès d’estudiar moltes 
alternatives diferents, de NO construir l’edifici del gimnàs ni rehabilitar l’edifici K. Aquest fet obliga a resituar en 
l’interior del edifici B el programa dels edificis ara no construïts. El programa es descriurà detalladament més 
endavant en la present memòria. 
 
Per tant s’ha refet quasi integrament el projecte, els amidaments i els pressupostos. Els canvis han estat sobre tot 
de distribució però en cap cas s’ha alterat la essència del projecte original, la qual cosa fa que s’aprofiti la 
memòria elaborada en el 2010 suprimint les referències al edifici K i al edifici del gimnàs. Pot ser que en algun cas 
encara es faci referència a aquests o que es parli d’algun espai que estigui situat en un altre zona del edifici però, 
insistim que l’esperit formal i sobre tot constructiu és el mateix del projecte del 2010. 
 
S’apreciarà que en l’índex dels plànols hi ha salts de numeració, com també hi ha salts en la numeració de les 
fusteries o materials degut al fet que s’han suprimit plànols, fusteries... de l’anterior projecte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.02 Agents  
 

 FITXA 01 Agents del projecte 
 
 
Projecte: 

Títol del projecte: Institut Fabra i Coats 
Emplaçament: Carrer Sant Adrià 14, 18 edifici B i K 
Clau: INB 08492 
 
 
Promotor/s: 

Departament Educació NIF Q-0801205F 
Representat per Gestió d’infraestructures, sa. GISA NIF A-59-377135 
Adreça Carrer Vergós núm. 36 42 
Municipi Barcelona Codi Postal 08029 

 
 Redactor/s: 
Empresa Esteve Terradas Muntañola NIF 37715032-T 
Representat per: 
Arquitecte Esteve Terradas Muntañola NIF 37715032-T 
Col·legiat 83663-1 Correu electrònic Arqtes_terradas@coac.net Telèfon 93 204 80 66 
Adreça Passeig Manel Girona  núm. 75 
Municipi Barcelona  Codi Postal 08034 

 
 Tècnics col·laboradors: 

 
Càlcul d’estructura: 
Empresa Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, SLP (cvarq) NIF NIF B-61559027 
Responsable Carles Campanyà i Castelltort  NIF 46132356-Z 
Correu electrònic c.v@coac.net Telèfon 93 268 73 00 
Adreça Trafalgar  núm. 12 
Municipi Barcelona  Codi Postal 08010 
 

 Càlcul d’instal·lacions: 
Empresa Oriol Vidal Enginyeria slp NIF B-63.345.565 
Responsable Oriol Vidal Moreno NIF 38.112.423-C 
Correu electrònic oriolvidal@ovingenieria.es Telèfon 93 209 99 00 
Adreça Carrer Marià Cubí  núm. 81 
Municipi Barcelona Codi Postal 08006 
 

 Altres: 
Empresa Ivana Rosell Acústica NIF 38829585-L 
Responsable Ivana Rosell NIF  
Correu electrònic acustica@ivanarosell.com Telèfon 615 950 764 
Adreça Sant Domènec  núm. 1-3 
Municipi Barcelona  Codi Postal 08012 
 



 

 
 Altres tècnics o empreses col·laboradores: 

 

 Estudi geotècnic: 
Empresa Centrre català de Geotècnia sl NIF B62488515 
Responsable Teodoro González López  NIF  
Correu electrònic teodoro@geotecnia.biz Telèfon 93 729 89 75 
Adreça Passatge Arrahona núm. 4 
Municipi Barberà del Vallés Codi Postal 08210 
 

 Estudi de seguretat i salut: 
Empresa Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, SLP (cvarq) NIF  B-61559027 
Responsable Guillem Armengol Alsa  NIF 46751166 D 
Correu electrònic c.v@coac.net Telèfon 93 268 73 00 
Adreça Trafalgar núm. 12 
Municipi Barcelona Codi Postal 08010 
 

 Pla de control de qualitat: 
Empresa Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, SLP (cvarq) NIF B-61559027 
Responsable Guillem Armengol Alsa NIF 46751166 D 
Correu electrònic c.v@coac.net Telèfon 93 268 73 00 
Adreça Trafalgar núm. 12 
Municipi Barcelona Codi Postal 08010 
 

 Estudi mediambiental: 
Empresa Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, SLP (cvarq) NIF  B-61559027 
Responsable Albert Ibañez Garcia NIF 72533896-Z 
Correu electrònic c.v@coac.net Telèfon 93 268 73 00 
Adreça Trafalgar núm. 12 
Municipi Barcelona Codi Postal 08010 
 

 Estudi de Patologies: 
Empresa Esteve Terradas Muntañola NIF 37715032-T 
Responsable Esteve Terradas Muntañola NIF 37715032-T 
Correu electrònic Arqtes_terradas@coac.net Telèfon 93 204 80 66 
Adreça Passeig Manel Girona  núm. 75 
Municipi Barcelona  Codi Postal 08034 
 

 Manual d’ús i manteniment: 
Empresa Esteve Terradas Muntañola NIF 37715032-T 
Responsable Esteve Terradas Muntañola NIF 37715032-T 
Correu electrònic Arqtes_terradas@coac.net Telèfon 93 204 80 66 
Adreça Passeig Manel Girona  núm. 75 
Municipi Barcelona  Codi Postal 08034 

 
 
 

 

 MD 2. Informació prèvia  
 
2.1 Antecedents de partida i dades de l’entorn 
L’Ajuntament de Barcelona va adquirir els sòls corresponents al recinte industrial de Fabra i Coats, mitjançant el 
protocol per al desenvolupament urbanístic de l’àmbit de l’antiga fàbrica Fabra i Coats de Sant Andreu i el seu 
entorn, signat l’1 de desembre de 2005, amb l’entitat mercantil Renta Corporació, propietària dels sòls i els edificis 
de l’antiga fàbrica. En aquest  punt, s’ha considerat oportú engegar els procés urbanístic que haurà de possibilitar 
la transformació de sòls inclusos dins del recinte industrial, per tal de destinar-los a usos públics i d’interès social, 
així  com per preservar les  edificacions catalogades, i en especial, millorar la xarxa d’espais públics de la barri de 
Sant Andreu, tal com preveu el planejament vigent. 
 
L’edifici objecte del projecte és el més antic del recinte fabril datant el 1890 i ha estat en funcionament fins l’any 
2005. Per tant la primera intervenció és l’enderroc de tots aquells elements no originals del edifici i sense labor 
estructural com envans que distribuïen antics despatxos, banys, paviments recrescuts... 
 
El recinte industrial de Fabra i Coats  cal entendre’l com un espai unitari  format per un conjunt d’edificis 
heterogenis i per la relació que es crea entre ells a través de l’espai lliure. Per tal de preservar el paisatge actual 
del recinte basat en la relació entre els edificis, els espais lliures i l’entorn, la present Modificació proposa 
conservar el conjunt dels seus edificis, inclosos aquells que no van ser catalogats inicialment. Actualment, els 
edificis del recinte adquirits per l’Ajuntament, tan sòls 6 van ser protegits i inclosos en el Catàleg de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic. 
 
La recuperació d’aquest recinte, suposarà  la transformació de 13.203m2 en zona verda i de 17.353m2 en sòl 
d’equipaments, dels quals 13.305m2 corresponen als sòls ocupats pels edificis catalogats juntament amb els sòls 
dels edificis que la present MPGM preveu catalogar, i 4.048m2 corresponents a nous sòls d’equipaments per la 
construcció de nous equipament, tots ells destinats a activitat docents, culturals i associatives. 
 
El present projecte de reforma actua sobre l’edificis B del recinte de la Fabra i Coats que a continuació descrivim: 

 
Edifici B. Situat longitudinalment al carrer de Sant Adrià, paral·lel a l’edifici A. Construït en el 1890 és l’edifici més 
antic del recinte i està catalogat amb nivell C.  
Es tracta d’un edifici de 80m de llargària per 20m d’amplada, format per planta baixa i dues plantes pis i una 
planta sota coberta. 
 
La seva construcció segueix la tradició anglesa de mitjans del segle XIX, amb estructura de fàbrica de maó 
massís i pilars de fosa que suporten jàsseres i voltes atirantades, amb l’objectiu de disposar de grans espais 
diàfans per al treball industrial. Els murs disposen de grans finestrals que permeten l’entrada de llum. 
 
Els accessos verticals es troben situats, per una banda, en una torre situada a l’extrem est de l’edifici i de l’altra, 
en un nucli intern, amb escala i muntacàrregues, situat a la mitgera amb l’edifici B2. 
 
La superfície de l’edifici és 1.600m2 amb un sostre de 4.821m2 
 
Durant la realització del projecte bàsic es va efectuar una campanya de cales per tal de tenir el màxim 
coneixement possible del estat dels edifici B i a continuació descrivirem: 

Tancaments edifici B: les façanes són de pedra amb una secció variable i decreixent en alçada que va dels 86cm 
en planta baixa a 52cm en la planta primera enguixats per la cara interior i arrebossats per la exterior. 

Tal i com es recull en els plànols del estudi de patologies l’acabat exterior està molt degradat i no és l’original del 
eifici que està sota d’aquest. Presenta nombroses taques d’humitat, en les zones dels baixants pluvials, 
reparacions fetes sense cap criteri i zones on ha caigut l’arrebossat. El mur té una serie d’esquerdes identificades 
en els plànols de Estudi de Patologies però que no representen cap perill per la estabilitat del mateix. 
La coronació i el remat de la façana estan mol degradats, el muret de coronació de obra està esquercat i les 
peces de rajola que el remataven han caigut en la major part i les que encara no ho han fet corren seriós risc de 
fer-ho.  



Les fusteries són de fusta i estan en molt mal estat de conservació (fustes podrides, vidres trencats). 

Coberta edifici B: la coberta és de teula àrab sobre rajola ceràmica sobre corretges de fusta o metàl·liques segons 
la seva situació. Es troba en molt mal estat de conservació i amb moltes goteres. Falten teules i els lluernaris que 
hi ha tenen la fusteria de fusta i estan completament podrits. La major part de les corretges també estan en mal 
estat de concervació. 

L’estructura del edificis B s’analitza en l’apartat de la memòria d’estructures. Avancem que en general l’estat és 
bó i s’actua només , en el cas de reforç estructural, en la fonamentació dels pilars de fosa del edifici B. 

En l’edifici les instal·lacions són inexistents. 

Acabats interiors: en l’annex del Estudi de patologies s’analitzen tots els acabats del edifici tant paviments, cel 
rasos, acabats i baranes . En general l’estat es dolent o per manca de manteniment o per haver esgotat la seva 
vida útil. Destaquem però la qualitat del paviment de fusta tropical de la planta primera i segona del edifici B que 
és de gran qualitat i que presenta un bon estat de conservació tot i que en alguns punts estpà trencat, s’ha bufat o 
ha estat atacada per tèrmits. 

2.2  Normativa urbanística   
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius de la modificació del Pla General Metropolità a 
l’àmbit dels terrenys situats a l’antiga fàbrica Fabra i Coats i la plaça de Can Fabra. 

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE 
RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui 
d’aplicació. 

FITXA 02 Dades urbanístiques 

Projecte: 
Títol del projecte: Institut Fabra i Coats 
Emplaçament: Carrer Sant Adrià 14, 18 edifici B  
Clau: INB 08492

Dades urbanístiques: 
Planejament general vigent PGM del recinte de la Fabra i Coats 
Data d’aprovació Desembre 2005 
Planejament complementari - 
Data d’aprovació - 
Qualificació urbanística Zona urbana 
Classificació del sòl 7 B  
Usos previstos pel planejament Equipament  
Superfície de la parcel·la 2595m2 

Condicions d’edificació 

Paràmetres normativa Paràmetres projecte 

Parcel·la mínima:  - m2 Parcel·la: m2 

Ocupació de parcel·la: - % sòl Ocupació de parcel·la: % sòl 

Volum edificable: - m3/m2 sòl Volum edificat : m3/m2 sòl 

Sostre edificable: - m2/m2 sòl Sostre edificat: m2/m2 sòl 

Alçada reguladora: - m Alçada reguladora 
edificada: 

m 

Densitat: - m2/habit. Densitat: m2/habit 

Separació a límit de 
parcel·la: 

- m Separació a límit de 
parcel·la: 

m 

Separació a carrer /s: - m Separació a carrer /s: m 

Profunditat edificable: - m Profunditat edificada: m 

Alçada màx./mín. planta 
baixa: 

- m Alçada lliure planta 
baixa: 

m 

Alçada mínima planta 
pis: 

- m Alçada lliure planta pis: m 

Al tractar-se d’un recinte industrial catalogat i consolidat a reformar el planejament no indica els paràmetres del quadre 
superior. 

MD 3. Descripció del projecte 

3.1 Descripció general del edifici i del programa 
3.1.1 Descripció de la solució adoptada 
El projecte encaixa el programa habitual per a un IES 3+2 en l’estructura singular de la nau B de la Fabra i Coats. 
Com s’ha esmentat abans, la intenció del projecte és mantenir l’aspecte industrial de l’edifici i la seva estructura, 
així com les obertures en façana. Donat que l’edifici és una gran nau lliure de distribucions el projecte construeix 
els nous espais de manera respectuosa amb l’idiosincràsia  deixant vistos els elements estructurals característics 
de l’arquitectura industrial i es potencia al màxim les  visual llargues sempre pensant en els nous usos i usuaris. 
Per tant es farà una restauració acurada dels elements originals. 

 3.2 Ús característic del edifici i altres usos previstos  
EDIFIFICI B  

En planta baixa es troba l’accés, el vestíbul-consergeria i l’àrea d’administració i direcció, així com els espais 
reservats per a l’AMPA i l’associació d’alumnes i els banys. Aquests, a excepció del vestíbul-consergeria,es 
troben  en el tester oest del edifici ja que presenta una estructura diferent, amb més pilars, a la resta de la nau al 
tractar-se d’una ampliació de principis del segle XX. El vestíbul comunica directament amb un gran espai 
polivalent que ocupa més de la meitat de la planta, deixant vista l’estructura porticada de la nau. Entre el vestíbul i 
aquest espai es situa un mòdul que conté la consergeria/reprografia i l’office de preparació d’esmorzars, amb sala 
d’escombraries. El gran espai polivalent té una part superior amb taules que serveixen com a menjador i unes 
grades que descendeixen a la part inferior. Aquest espai es pot fer servir per a actes públics de l’escola o com a 
lloc d’esbarjo els dies de pluja. Al fons de la nau es situa el gimnàs, tocant a la resta del espai polivalent al qual es 
pot incorporar obrint unes portes corredisses, els vestuaris i un nucli d’escales d’emergència. 

Al vestíbul arrenca una escala oberta de nova construcció que comunica els diversos espais docents. 

En planta primera es troben les aules d’ESO i tres departaments, les tutories i la sala de professors. El passadís 
que porta a les aules es converteix en un gran espai de relació dels alumnes per les seves dimensions i permet 
copsar l’estructura original de la nau. Des d’aquesta planta surt una passera que comunica l’interior de la nau amb 
el pati d’esbarjo davant del edifici K. 



 

En planta segona es troben les aules de Batxillerat i altres aules comunes i laboratoris. A l’àrea de professors hi 
ha tres departaments i les aules d’atenció individualitzada. 

En planta tercera (sota coberta) es col·loquen la majoria dels espais destinats a instal·lacions, la biblioteca, una 
aula-taller, l’aula de dibuix i els vestuaris de personal no docent. La coberta es rehabilita integralment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 Característiques i paràmetres generals del edifici 
 

FITXA 03 Quadre de superfícies 
 
S’han actualitzat les superfícies segons el programa del Departament de 2010. Tot i així el projecte 
s’havia realitzat seguint l’anterior programa del Departament i hi ha algunes incongruències. Algunes 
estances han desaparegut i d’altres s’han afegit. 
 
 
Projecte: 

Títol del projecte: Institut Fabra i Coats 
Emplaçament: Carrer Sant Adrià 14, 18 edifici B  
Clau: INB 08492 
 
NOTA: Aquesta fitxa s’utilitzarà tant per a Obra Nova com per a Obra Reforma de manera independent. 
 
Superfícies útils 
 

Planta Clau 
de local Denominació del local 

Superfície 
segons 

programa 

Superfície 
segons 
projecte 

Baixa  A-1 Despatx director 15 13.26
Baixa A-2 Despatx cap estudis 10 13.17
Baixa A-3 Despatx secretari administrador  10 12.78
Baixa A-4 Secretaria  30 43.96
Baixa A-5 Sala de visites  - 19.74
Baixa A-6 AMPA 15 23.38
Baixa A-7 Associació alumnes  15 19.58
Baixa A-8 Consergeria reprografia  15 14.59
Baixa A-9 Lavabos professors  10 3.41
Baixa AS-14.1 Circulació  -           62.62
Baixa AS-14.2 Circulació -           20.27
Baixa ES-7.1 Lavabos aules  - 14.85
Baixa ES-7.2 Lavabos aules  - 16.59
Baixa AS-14.3 Vestíbul  - 165.04
Baixa AS-14.4 Circulació / rampa - 23.93
Baixa AS-14.5 Circulació / passadis - 11.20
Baixa AS-14.6 Circulació / escala emergècia - 23.19
Baixa AS-14.7 Circulació / sortida emergència - 16.58
Baixa ES 1 Gimnas  200 212.58
Baixa ES 2.1 Magatzem gimnas   15 10.78
Baixa ES 2.2 Magatzem escenari   15 13.32
Baixa ES 8.1 Menjador 90 113.62
Baixa ES 8.2 Office/Preparació d’aliments 50 12.19
Baixa ES 8.3 Escombraries 10 4.27
Baixa ES 8.4 Espai polivalent - 310.26
Baixa AS 1 Escenari  30 36.73



 

Baixa AS-11.1 Circulació / distribuidor - 28.26
Baixa AS-11.2 Circulació / distribuidor - 23.52
Baixa AS-12.1 Vestidor homes   45 27.52
Baixa AS-12.2 Vestidor dones 45 25.29
Baixa AS-13.1 Lavabo homes  - 10.32
Baixa AS-13.2 Lavabo dones  - 10.32
Baixa AS-13.3 Lavabo professors/ adaptat - 6.25
Baixa AS 14 Despatx monitor  - 6.5
Baixa AS 2.3 Magatzem pista - 6.94
Baixa AS 7.1 Comptadors  5 1.15
Baixa AS 7.2 Comptadors  - 1.96
Baixa AS 7.3 Comptadors  - 1.00
Baixa AS 13.4 Lavabo homes  - 6.30
Baixa AS 13.5 Lavabo dones  - 6.20
Baixa AS 13.6 Lavabo adaptat - 4.51
    
    

TOTAL Superfície útil planta baixa  1397.93
    
 
 
 
 
 

   

Planta Clau 
de local Denominació del local 

Superfície 
segons 

programa 

Superfície 
segons 
projecte 

Primera  A-9 Lavabo professors - 3.41
Primera A-10 Sala de professors 60 49.39
Primera ES-10.1 Departament 1 20 19.15
Primera ES-10.2 Departament 2 20 20.75
Primera ES-10.3 Departament 3 20          21.28 
Primera ES-11.1 Tutoria 1  - 9.56
Primera ES-11.2 Tutoria 2 - 9.10
Primera ES-11.3 Tutoria 3 - 8.72
Primera ES7.1 Lavabo aules  - 14.85
Primera ES7.2 Lavabo aules - 16.59
Primera AS-14.1 Circulació  - 69.99
Primera AS-14.2 Circulació - 11.48
Primera  ES-9.1 Aula ESO 52.5 58.17

Primera ES-
9.2/3/5 Aula ESO 52.5x3 61.37x3= 

184.11
Primera ES-9.4 Aula ESO 52.5 60.83
Primera ES-9.6 Aula ESO 52.5 61.13

Primera ES-
9.7/9/11 Aula ESO 52.5x3 61.81X3=  

185.43

Primera ES-
9.8/9.10 Aula ESO 52.5x2 61.87X2=12

3.74
Primera ES-9.12 Aula ESO 52.5 57.29

Primera AS-14.3 Vestíbul  - 103.74
Primera AS-14.5 Circulació / passadis - 210.63
Primera AS-14.6 Circulació / escala  - 18.88

 
TOTAL Superfície útil planta primera 1318.22

 
 
 

Planta Clau 
de local Denominació del local 

Superfície 
segons 

programa 

Superfície 
segons 
projecte 

Segona  ES-20.1 Departament 04 20 20.35
Segona ES-20.2 Departament 05 20 20.78
Segona ES-20.3 Departament 06 20 21.60
Segona ES-18.1 Aula atenció individualitzada 1 26          24.38  
Segona ES-18.2 Aula atenció individualitzada 2 26 25.30
Segona AS-17.1 Magatzem 01 15 15.20
Segona AS-17.2 Magatzem 02 15 9.10
Segona AS-17.3 Magatzem 03 15 9.17
Segona AS-14.1 Circulació  - 68.33
Segona AS-14.2 Circulació - 11.46
Segona ES-7.1 Lavabo homes  - 14.89
Segona ES-7.2 Lavabo dones - 16.57
Segona A-9 Lavabo professors / adaptat - 3.41
Segona ES-13.1 Aula batxillerat  1 52.5 59.63

Segona ES-
13.2/3/4 Aula batxillerat  2/ 3/ 4 52.5x3 62.85X3= 

188.55
Segona ES- 14 Aula de música / idiomes  52.5 58.73
Segona ES-15 Aula de plàstica i audiovisuals - 63.29
Segona ES-17.1 Aula complementaria  52.5 62.85

Segona ES-
19/1/2/3 Laboratori 60x3 63.29X3= 

189.87
Segona ES-6 Aula tecnologia 100 118
Segona AS-14.3 Circulació / vestibul - 106.02
Segona AS-14.5 Circulació / passadis - 210.63
Segona AS-14.6 Circulació / escala emergència - 19.32
Segona ES-18.3 Aula recolzament i reforç 26 18.21

Segona ES-
18.4/5/6 Aula recolzament i reforç 3x26 18.44X3=55

.44
Segona   

 
TOTAL Superfície útil planta segona 1411.08

 
 

Planta Clau 
de local Denominació del local 

Superfície 
segons 

programa 

Superfície 
segons 
projecte 

Tercera AS-18.1 Instal·lacions - 47.19
Tercera  AS-18.2 Instal·lacions -         107.67



 

Tercera  AS-18.3 Instal·lacions -          26.29 
Tercera  AS-18.4 Instal·lacions -           90.98
Tercera AS-14-3 Circulació / Vestibul - 49.48
Tercera AS-14-6 Circulació / escala emergència  - 6.55
Tercera AS-19.1 Sense us - 53.16
Tercera AS-19.2 Sense us - 38.52
Tercera AS-19.3 Sense us - 36.15
Tercera AS-19.4 Sense us - 200.66
Tercera ES 3 Aula Taller - 86.50
Tercera ES 4 Biblioteca  75 107.65
Tercera ES 5 Aula dibuix 80 88.98
Tercera ES12 Vestíbul - 165.04
Tercera AS 5.1 Vestidor dones PND 6 5.28
Tercera AS 5.2 Vestidor homes PND 6 5.23
Tercera AS 13.1 Lavabo - 8.16
Tercera AS 13.2 Lavabo adaptat  - 4.48
Tercera  AS 14.7 Circulació  -           88.30 

 
TOTAL Superfície útil planta tercera 1213.87

 
TOTAL Superfície útil 5341.11

 
Superfícies construïdes 
 
Edifici B 
 

Planta Superfície construïda 
edificada (100%) Superfície de porxos, terrasses .... Total 

Baixa 
edifici B 1629.79   1629.79

Primera 
edifici B 1629.79   1629.79

Segona  
edifici B 1629.79   1629.79

Tercera 
edifici B 1629.79  227.47 1629.79

 
 

TOTAL Superfície construïda 6519.16

 
Edifici annex pati escola 

Planta Superfície construïda 
edificada (100%) Superfície de porxos, terrasses .... Total 

Baixa  56.53   56.53
 
 

TOTAL Superfície construïda 6575.69

 
 

 
 
 
 
  



 

3.4 Normativa d’aplicació 
Aquest projecte compleix amb la normativa que li és d’aplicació i que es recull en l’annex AN Recopilació de la 
normativa d’aplicació 

 
Generals. Per a totes les instal·lacions 
· REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació 
(BOE núm. 74, 28/03/2006) 
Article 11. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi (SI). 
11.4 Exigència bàsica SI 4: Instal·lació de protecció contra incendis. 
Article 13. Exigències bàsiques de salubritat (HS). 
13.3 Exigència bàsica HS 3: Qualitat de l’aire interior. 
13.4 Exigència bàsica HS 4: Subministrament d’aigua. 
13.5 Exigència bàsica HS 5: Evacuació d’aigües. 
Article 15. Exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE). 
15.2 Exigència bàsica HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. 
15.3 Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. 
15.4 Exigència bàsica HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 
15.5 Exigència bàsica HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 
 
· CORRECCIÓ d’errades del Reial Decret 1371/2007, de 19 de octubre, per el que se aprova el documento bàsic 
«DB-HR Protecció enfront al soroll» del Codi Tècnic de la Edificació i es modifica el Reial al Decret 314/2006, de 
17 de març, por el que se proba el Codi Tècnic de l’edificació. 
· Desenvolupament de la Llei 37/2003 del Soroll, en referència a zonificació acústica, objectius de qualitat i 
emissions acústiques segons el Real Decret 1.367/2007 del 19 d’octubre del 2007. 
· Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. 
Ordre de 9 de març de 1971, del Ministeri de Treball (BOE núm. 64 i 65, 16/03/1971).I modificacions posteriors. 
Llei 31/1995, de 8 novembre de la Direcció de l’Estat (BOE núm. 269, 10/11/1995).  
I modificacions posteriors. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.  
Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE núm. 97, 23/04/1997). 
Modificat per: Reial Decret 2177/2004, 12-11-2004 (BOE núm. 274. 13-11-2004) 
S’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 256, 25/10/1997). 
Modificat pel Reial Decret 2177/2004 i el Reial Decret 604/2006. 
Modificació del Reial Decret 39/1997, de 17-01-1997, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i 
del Reial Decret 1627/1997, de 24-10-1997, pel que s’estableixenles disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció. Reial Decret 
604/2006, de 19-05-2006 (BOE núm. 127, 29/05/2006) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 188, 07/08/1997). 
Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) pel que modifica el RD 1215/1997, en 
matèria de treballs temporals en altura. 
Reial Decret 614/2001 de 08-06 sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front al risc elèctric. 
Reial Decret 286/2006 de 10-03-2006 sobre protecció dels treballadors en front als riscs derivats de l’exposició al 
soroll durant el treball. 
Reial Decret 773/1997 de 30-05-1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d’equips de protecció individual (EPIs). 

Reial Decret 286/2006 de 27-03 sobre protecció de la salut y la seguretat dels treballadors contra el riscs derivat 
de l’exposició al soroll. ( BOE núm 60, 11/03/2006).  
· Normes UNE esmentades en les normatives i reglamentacions. 
· Normes Tecnològiques de l’Edificació, del Ministeri d’obres Públiques i Urbanisme, en elque no contradigui els 
reglaments o CTE. 
 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 
· Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC 
BT). 
Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE núm. 224, 18/09/2002). 
· Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de 
transformació. 
Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 288, 01/12/1982) (CI - 
BOE núm. 15, 18/01/1983). 
 
· Normes tecnològiques de l’Edificació NTE-IEP i NTE-IPP. Directrius de la normativa de posades a terra VDE i de 
posada a terra en cimentacions VDEW. 
· Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. Resolució de 19 de juny de 1984, de la 
Direcció General d’Energia (BOE núm. 152, 26/06/1984). 
· Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-RAT, del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties 
de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. 
Ordre de 6 de juliol de 1984, del Ministeri d’Indústria (BOE núm. 183, 01/08/1984) Complementa ITC-MIE-RAT-
20. Ordre de 18 d’octubre de 1984 (BOE núm. 256, 25/10/1984). 
S’actualitzen les ITC-MIE-RAT-13 i ITC-MIE-RAT-14. Ordre de 27 de novembre de 1987 (BOE núm. 29, 
05/12/1987) (CI - BOE núm. 54, 03/03/1988). 
S’actualitzen vàries instruccions tècniques complementàries. Ordre de 23 de juny de 1988 (BOE núm. 160, 
05/07/1988) (CI - BOE núm. 238, 01/08/1988). Modificació de la ITC-MIE-RAT-06. Ordre de 16 d’abril de 1991 
(BOE núm. 98, 24/04/1991). 
Es modifiquen les Instruccions Tècniques Complementaries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 
14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 i MIE-RAT 19. Ordre de 10 de març de 2000 (BOE núm. 
72, 24/03/2000). 
· Resolució 08-09-2006, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la que es modifica la de 14-03-
2006, per la que s’estableix la taula de potències normalitzades per a tots els subministraments en baixa tensió. 
· Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre la connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa 
tensió. 
Decret 82/2005 de 03-05-2005, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 de 31-05-2001, 
de ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. (DOGC núm. 4378, 3/05/2005). 
· Exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió. 
Reial Decret 7/1988, de 8 de gener, del Ministeri d’indústria i Energia (BOE núm. 285, 14/01/1988) 
Derogació de vàries disposicions. Reial Decret 1505/1990, de 23 de novembre (BOE núm. 285, 28/11/1990) 
Modificació. Reial Decret 154/1995, de 3 de febrer (BOE núm. 53, 03/03/1995) (CI – BOE núm. 69, 22/03/1995) 
 
Es desenvolupa i complementa el Reial Decret 7/1988, de 8 de gener, sobre exigències de seguretat del material 
elèctric. Ordre del 6 de juny de 1989, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 147, 21/06/1989). 
Actualització de l’apartat b) de l’Annex II de l’Ordre. Resolució de 20 de març de 1996, del Ministeri d’Indústria i 
Energia (BOE núm. 84, 06/04/1996). 
· Reglament sobre pertorbacions radioelèctriques i interferències. 



 

Reial Decret 138/1989, de 27 de gener, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 
(BOE núm. 34, 09/02/1989) (CI - BOE núm. 51, 01/03/1989). 
Derogació dels annexes II (per als aparells industrials i científics), III, IV, V, i VI del Reial Decret 138/1989, de 27 
de gener pel: 
Reial Decret 444/1994, d’11 de març de 1994, de Ministeri de la Presidència (BOE núm. 78, 1/4/1994). Fins al 20-
07-2009 quan quedarà totalment derogada pel Reial Decret 1580/2006. 
Modificat per: Reial Decret 1950/1995 (BOE núm. 310. 28-12-1995). 
· Sector elèctric. 
Llei 54/1997, de 27 de novembre de 1997, de la Presidència del Govern (BOE núm. 285, 28/11/1997). 
Derogat parcialment per: Llei 13/2003 de 23-05, reguladora del contracte de concessió d’obres públiques (BOE 
núm. 124. 24-05-2003). 
I les seves modificacions posteriors 
 
Instal·lacions de calefacció, climatització i ACS 
 
· Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els 
Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (ITE), i es crea la Comissió Assessora per les 
Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 
· El Reial Decret 47/2007, del 19 de gener de 2007, aprova el procediment per a la certificació d’eficiència 
energètica en els edificis de nova construcció. Aquesta exigència deriva de la Directiva 2002/91/CE. 
· Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 92-42-CEE, relativa als requisits 
de rendiment per a les calderes noves d’aigua calenta alimentades amb combustibles líquids o gasosos, 
modificada per la Directiva 93-68-CEE, del Consell. 
Reial Decret 275/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 73, 27/03/1995) (CI - BOE 
núm. 125, 26/05/1995). 
· S’estableixen els criteris higiènics-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.Reial Decret 865/2003, 
de 4 de juliol (BOE núm. 171, 18/07/2003). 
 
· Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques. Instruccions Complementàries MI-IF. Reial 
Decret 3099/1977, de 8 de setembre (BOE núm.: 291,6/12/77) 
Modificat pel Reial Decret 394/1979 de 02-02-1979 i el Reial Decret 754/1981 de 13-03- 1981. 
Modificat per les ordres següents: Ordre 30-09-1980, Ordre 21-07-1983, Ordre 19-11-1987,Ordre 29-11-2001, 
Ordre 29-11-2001, Ordre CTE/3190/2002, Ordre 04-04-1979, Ordre 04- 11-1992, Ordre 23-11-1994, Ordre 24-04-
1996, Ordre 23-12-1998 
· Instrucció 3/2003 de la DGCSI per la que es regulen els requisits de ventilació dels locals on s’instal·lin calderes 
de combustible líquid per a calefacció i/o aigua calenta sanitària de potència tèrmica nominal inferior o igual a 70 
kW. 
· Tots els equips materials i components de les instal·lacions objecte d’aquest projecte compliran les disposicions 
particulars que els hi siguin d’aplicació a més de les prescrites en les Instruccions Tècniques Complementàries 
ITE i les derivades del desenvolupament i 
aplicació del Reial Decret 1630/1992 de 29 de desembre (BOE núm. 34, 09/02/2003)  
Modificació. Reial Decret 1328/1995 (BOE núm. 198. 19-08-1995). 
· Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AP11, del Reglament d’Aparells a Pressió, referent a aparells 
destinats a escalfar o acumular aigua calenta, fabricats en sèrie. 
Ordre de 31 de maig de 1985, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 148, 21/06/1985). 
· Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AP13, del Reglament d’Aparells a Pressió, referent a 
bescanviadors de calor amb plaques. 
Ordre d’11 d’octubre de 1988, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 253, 21/10/1988). 
· Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AP12, del Reglament d’Aparells a Pressió, referent a calderes 
d’aigua calenta. 

Ordre de 31 de maig de 1985, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 147, 20/06/1985). 
 
Instal·lacions de calefacció, climatització i ACS. Catalunya. 
· Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis. (DOGC 4574 – 16.2.2006). 
· S’estableixen les condicions higièniques-sanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi. 
Decret 352, de 27/07/2004, del Departament de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 4185, 29/07/2004). 
 
Aparells a pressió en general. 
· Reglament d’aparells a pressió. 
Reial Decret 1244/1979, de 4 d’abril, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 128, 29/05/1979) (CI - BOE 
núm. 154, 28/06/1979). 
Derogat parcialment per Reial Decret 769/1999 de 07-05-1999 i Reial Decret 222/2001 de 02-03-2001(BOE núm. 
54. 03-03-2001) i les seves modificacions posteriors. 
Modificació de els articles 6 i 7. Reial Decret 507/1982, de 15 de gener (BOE núm. 61,12/03/1982). 
Modificació de varis articles. Reial Decret 1504/1990, de 23 de novembre (BOE núm. 285,28/11/1990) (CI - BOE 
núm. 21, 24/01/1991). 
Resolució 13 de setembre 2007, en la qual es publica la relació de normes harmonitzades en l’àmbit del RD 
769/1.999. 
 
· Disposicions d’aplicació de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipients a pressió simples. Reial Decret 1495/1991, 
d’11 d’octubre, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (BOE núm. 247, 15/10/1991). 
Modificació. Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 20, 
24/01/1995).  
· Es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE, relativa als 
equips de pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d’abril, que va aprovar el Reglament d’aparells a 
pressió. Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 129, 31/05/1991). 
Relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Reial Decret. Resolució de 22 de febrer de 2001, del Ministeri de 
Ciència i Tecnologia (BOE núm. 82, 05/04/2001). 
 
Aparells a pressió en general. Catalunya 
· Es regula l’aplicació del Reglament d’aparells a pressió en les instal·lacions fetes a Catalunya. 
Ordre de 27 de març de 1990, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC núm. 1284, 27/04/1990). 
Derogat parcialment per l’Ordre 02-01-1991, (DOGC núm. 302. 25.01.1991). 
 
Instal·lacions de lampisteria i sanejament 
· Subjecció a normes tècniques de les aixetes sanitàries per utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines, safareigs 
i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia. 
Reial Decret 358/1985, de 23 de gener, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 70, 22/03/1985). 
Normes tècniques sobre exigències, mètodes i condicions d’assaigs per a l’homologació de l’aixeta sanitària a 
utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i safareigs, destinada al comerç interior. Ordre de 15 d’abril de 1985 
(BOE núm. 95, 20/04/1985). 
Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l’homologació. Ordre de 12 de juny de 1989 (BOE núm. 
161, 07/07/1989). 
· Aparells sanitaris ceràmics per utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i safareigs. Ordre de 4 de maig de 
1986, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 159, 04/07/1986). 
Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l’homologació. Ordre de 14 de gener de 1991 (BOE núm. 
26, 30/01/1991). 
 



 

Instal·lacions de lampisteria i sanejament. Catalunya i altres comunitats 
· Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel que s’estableixen mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats 
edificis i habitatges gestionats per la Generalitat (DOGC núm. 2697- 06.08.1998). 
· Prescripcions de l’Institut Eduardo Torroja PIET-70. 
 
Instal·lacions de gas 
· Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementàries ICG 01 a 11. 
Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol (BOE núm. 211, 4/9/2006). 
La Normativa següent és derogada quan contradigui o s’oposi al Reial Decret 919/2006: 
Reglament general del servei públic de gasos combustibles. 
Decret 2913/1973, de 26 d’octubre, del Ministeri d’Indústria (BOE núm. 279, 21/11/1973). 
Reial Decret 1085/1992, de 11-09-1992, pel que s’aprova el Reglament de l’activitat de distribució de gasos 
liquats del petroli. 
Reial Decret 1434/2002 de 27-12, pel que es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, 
subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural. 
Ordre de 18 de novembre de 1974, del Ministeri d’Indústria (BOE núm. 292, 06/12/1974) (CI - BOE núm. 39, 
14/02/1975). 
Modificació. Ordre de 26 d’octubre de 1983 (BOE núm. 267, 08/11/1983) (CI - BOE núm. 175, 23/07/1984). 
Modificació. Reial Decret 3484/1983, de 14 de desembre (BOE núm. 43, 20/02/1984). 
Modificació. Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE núm. 175, 23/07/1984). 
· Decret 291/1991, d’11-12-1991 d’aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de 
gasos combustibles. (DOGC núm. 1546.). 
 
Instal·lacions de telecomunicacions 
· Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE), Instal·lacions Audiovisuals. Telefonia (IAT). 
Decret 3565/1972 i Ordre Ministerial del 23 de febrer (BOE 03/03/1973). 
· Estàndards en Cablejats de Comunicacions per a Edificis Comercials de EIA/TIA-568-9 (Associació d’Industries 
Electròniques). 
· Especificacions per a cables de parell trenat (UTP) TSB-36 (Butlletí de Sistemes Tècnics). 
· Normes d’Interconnexió definides per ISO/IEC JTC1/SC25 11801. 
· Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE), Instal·lacions Audiovisuals. Antenes (IAA) 
Decret 3565/1972 i Ordre Ministerial del 20 de setembre (BOE 29/09/1973). 
· Llei General de Telecomunicacions. 
Llei 11/1998 de 24 d’abril (BOE núm. 99, 25/04/1998). 
Llei 32/2003 de 3 de novembre, deroga part de la Llei 11/1998 (BOE núm. 264, 04/11/2003). La qual és 
modificada per la Llei 10/2005 de 14-06-2005. 
Reial Decret 863/2008, de 23 de maig, pel que se aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 32/2003, 
de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, en lo relatiu al ús del domini públic radioelèctric. 
· Ordre de l’Edificació. 
Llei 38/1999 de 5 de novembre (BOE núm. 266, 06/11/1999). 
· Llei Orgànica 18/1994 de 23 de desembre, per la que es modifica el Codi Penal en el que fa referència al Secret 
de les Comunicacions. (BOE núm. 307, 24/12/1994). 
· Aprovació del Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrenal. 
Reial Decret 944/2005 de 29-07-2005 i les seves modificacions posteriors.  
· Decret 424/2005 de 15-04-2005 pel que s’aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis 
de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris. I modificacions posteriors · 
Modificació de les especificacions tècniques que han de complir els sistemes multilínia d’abonat destinats a ser 
utilitzats com a equips terminals. 

Ordre de 23 de febrer (BOE núm. 55, 5/03/1998). 
Modificació. Ordre de 26 de novembre de 1999 (BOE núm. 293, 08/12/1999) 
· Els equips instal·lats de radiocomunicació no podran pertorbar radioelèctricament a altres de l’entorn, pel que 
hauran de complir la norma UNE-EN 55011 (Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a les 
pertorbacions radioelèctriques dels aparells 
industrials, científics i mèdics (ICM) que produeixen energia en radiofreqüència). 
· Especificacions tècniques del punto de terminació de xarxa de la xarxa telefònica commutada i requisits mínims 
de connexió de les instal·lacions privades d’abonat.  
Reial Decret 2304/1994, de 2 de desembre, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 305, 22/12/1994). 
 
Instal·lacions de telecomunicacions. Catalunya. 
· Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació. 
Decret 148/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3404, 07/06/2001). 
Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001 (DOGC núm. 4014, 20/11/2003). 
· Decret 360/1999, de 27 de febrer, pel que s’aprova el reglament de Registre d’instal·ladors de telecomunicacions 
de Catalunya (DOGC núm. 3047, 31/12/1999).Parcialment anul·lat, per la resolució GAP/2967/2007 d'1 d'octubre. 
· Normes d’instal·lació d’antenes col·lectives de televisió. 
Decret 366/1983, de 30 d’agost, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 362, 09/09/1983). 
 
Protecció contra incendis. 
· ITC-MIE-AP5 "Extintors d’incendis". 
Ordre de 31 de maig de 1982, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 149,23/06/1982). 
Modificació articles 2, 9 i 10. Ordre de 26 d’octubre de 1983 (BOE núm. 266, 07/11/1983). 
Modificació de varis articles. Ordre de 31 de maig de 1985 (BOE núm. 147, 20/06/1985). 
Modificació. Ordre de 15 de novembre de 1989 (BOE núm. 28, 28/11/1989). 
Modificació. Ordre de 10 de març de 1998, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm.101, 28/04/1998). 
Modificació. Resolució 28-07-1998 Direcció de l’Administració d’Indústria, Energia i Mines sobre aplicació en 
aquesta Comunitat de l’Ordre 10-03-1998 per la que es modifica la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AP5 
del Reglament d’aparells a pressió sobre extintors d’incendis. 
· Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 298, 14/12/1993) (CI - 
BOE núm. 109,07/05/1994). 
· Normes de procediment i desenvolupament del Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis i es revisa l’annex I i els seus apèndixs.  
Ordre de 16 d’abril de 1998, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 101, 28/04/1998). 
· Manual d’autoprotecció. Guia per al desenvolupament del pla d’emergència contra incendis i d’evacuació de 
locals i edificis. 
Ordre ministerial de 29 de novembre, del Ministeri de l’Interior (BOE núm. 49, 26/02/1985). 
· Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada. (BOE. núm. 186, 4/08/1992).  
Llei 2/1999 de 29 de gener, per la que es modifica la llei 23/1992 de seguretat privada. (BOE núm. 26, 
30/01/1999). 
Resolució 18-02-1999 del Congrés dels Diputats per la que s’ordena la publicació de l’Acord de Convalidació del 
RD Llei 2/1999. (BOE núm. 47, 24/02/1999). 
Article 85 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre. (BOE núm. 313, de 30 de desembre). 
Modificada pel Reial Decret –Llei 8/2007 (BOE núm. 225, 19/09/2007). 
· Reglament de Seguretat Privada segons Reial Decret 2364/1994 de 9 de desembre. (BOE núm. 8, 10/01/1995). 
Modificat parcialment per: 
Reial Decret 938/1997, de 20 juny. (BOE núm. 148, 21/06/1997). 
Reial Decret 1123/2001 de 19 d’octubre. (BOE núm. 281, 23/11/2001). 



 

Reial Decret 277/2005, de 11 de març (BOE núm. 61 de 12 de març) 
Reial Decret 4/2008, de 11 de gener (BOE núm. 12 de gener) 
· Normes Tecnològiques d’Edificació (NTE), Instal·lacions Audiovisuals. Vídeo en CTTV. 
Decret 3565/1972 i Ordre Ministerial del 28 de juliol, (BOE 03/09/1977 i BOE 10/09/1977). 
 
Protecció contra incendis. Catalunya. 
· Aplicació de la ITC-MIE-AP5 del Reglament d’Aparells a pressió sobre extintors. 
Ordre de 25 de maig de 1983, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC núm. 335, 
08/06/1983). 
 

 

 3.5 Descripció general dels sistemes que composen l’edifici 
 3.5.1 Descripció del sistema estructural 
Moviments de terres  
Els moviments de terres a realitzar es divideixen en dues zones les properes al edifici B i les properes al K. En el 
primer cas els moviments de terres s’efectuen per poder impermeabilitzar i drenar els murs de la nau principal ja 
que la seva cota de planta baixa està im per sota de la rasant del carrer. Donat que el terreny és cohesiu el talús 
de terres tindrà una proporció 1/1 per tal de garantir la seguretat dels treballador a l’hora d’executar les tasques 
de impermeabilització del murs. La majoria de les terres extretes en aquest lloc tornaran a situar-se en el mateix. 

En la zona destinada a pati hi havia tres grans dipòsits soterrats de  més de 3 m de profunditat que l’Ajuntament 
de Barcelona va enderrocar reomplir de terres però que no va compactar. Per tant l’excavació que s’ha de fer en 
aquesta zona és per dotar al terreny d’una optima resistència. El futur pati de l’escola està dividit en tres zones, 
una pavimentada, l’intermèdia de sauló i la última amb una pista de basquet. En les zones pavimentades 
s’excavarà 1.2m i es reomplirà sota dels 20cm de solera, els primers 70cm amb terra seleccionada i, separats per 
una geotèxtil, 30 cm de graves. En la zona de sauló s’excavarà 1m de terres i es reomplirà amb 50cm de terres 
seleccionades i 50 com de sauló separats per un geotèxtil.   
 

Sàdjuntaen l’Annex la NOTA TÈCNICA SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY realitzat per el 
Centre Català de Geotècnia també autors del estudi geotècnic. 

En aquest cas hi ha un sobrant de terres que es portarà al abocador , el metratge està especificat en la fitxa 
adjunta en l’Annex An gr Gestió de Residus. 

Fonaments  
La geometria dels elements de fonamentació s’adapta per una banda als condicionants constructius propis dels 
edificis existents a reformar i en el cas de l’edifici de nova construcció, respon fonamentalment a condicionants 
normatius i tipològics propis del sistema de fonamentació. 
En els cas del edifici existent a reformar, únicament s’intervé sobre els fonaments en aquelles zones on les 
tensions superen les admissibles inidicades per l’estudi geotècnic (paràgraf 2.3). 
La solució de reforç de fonamentació es planteja a partir de l’execució d’una llosa, recolzada sobre l’estrat definit 
com a capa A, prèvia execució d’un emmacat de graves de gruix variable segons sigui la seva ubicació. 
La llosa executada, es connectarà a les sabates aïllades per la cara superior i lateral a partir d’unes barres d’acer 
corrugat fixades als elements existents mitjançant resina epoxi. La connexió amb els elements sense fonament, 
com són els murs interiors de càrrega de la zona d’ampliació de l’edifici existent, es connectaran a partir d’uns 
perfils d’acer laminat que foraden el mur i que queden embeguts en el formigó de la llosa. 
Aquesta llosa té una doble funció estructural, per una banda reparteix les càrregues que actuen sobre ella i per 
una altra confina el terreny que té per sota, millorant la resistència a compressió de l’estrat de suport de les 
sabates existents. 
 

 

 

Estructura  
S’ha realitzat una extensa campanya de cales que ens ha permès coneixer les característiques i comportament 
de l’estructura del edifici B que, amb una comprovació numèrica, s’ha vist que l’edifici pot assumir perfectamant el 
canvi d’us sense necessitat de cap reforç.  

Trobarem informació més detallada de l’estructura en l’apartat de la Memòria MC 2 Sistema estructural. 

 

 3.5.2 Descripció sistemes envolvent 
 
Soleres 
Les soleres actuals del edifici B són quasi inexistents o construïdes amb materials de baixa qualitat tal i com s’ha 
pogut determinar desprès de la campanya de cales realitzades en l’edifici. 

Per tant s’enderrocaran les existentens  i es construiran  novament complint  la DB HS C2+C3+D1.  En el cas del 
edifici B la solera també farà de llosa continua de fonamentació tal i com s’ha descrit en l’apartat de la memòria 
MC 3.2 Fonaments i està composta per una llosa de formigó armat de 40cm de gruix l’armat base de la llosa serà 
de #ø16c/15cm superior i inferior + reforços puntuals indicats en plànols, impermeabilització de morter 
impermeabilitzant per penetració capil·lar sobre una làmina de polietilè que a l’hora està sobre 30 cm de grava 
sobre d’un terreny prèviament compactat tal i com recomana l’estudi geotècnic. Les sobrecarregues d’us per les 
quals ha estat claculada és de 5.00kN/m2 ja que es tracta d’un esspai polivalent. 

Murs en contacte amb el terreny 
La major part de la planta baix de l’edifici B està soterrada 1m. Els murs que contenen les terres són els que 
composen la propia façana de 86cm de gruix de pedra. Aquests murs s’impermeabilitzaran i es drenaran tal i com 
indiquen els plànols de detall amb una pel·lícula de d’emulsió bituminosa, una làmina d’impermeabilització de 
betum polimèric amb armadura de polietilè i làmina de nòduls d’alta densitat amb geotèxtil.  

 
Façanes  
La façana del edifici B és de  murs de carrega de pedra de secció decreixent al augmentar l’alçada de tal manera 
que en la planta baixa té un gruix de 86cm, en la planta primera de 68cm i 52cm en la planta tercera i sota 
coberta. L’acabat exterior és un arrebossat de color torrat sobre d’un de color vermellós. La cara interior està 
enguixada i  pintada.  

La seva construcció segueix la tradició anglesa de mitjans del segle XIX, amb estructura murs portants de façana  
i pilars de fosa que suporten jàsseres i voltes atirantades cada 3.12m, amb l’objectiu de disposar de grans espais 
diàfans per al treball industrial. Els murs disposen de grans finestrals en cada crugia de l’estructura que permeten 
l’entrada de llum. 
 
Per tal de cumplir amb les exigències del codi tècnic en l’apartat de DB HS 1 protecció Enfront de la Humitat es té 
present la següents paràmetres : el projecte està en una zona pluviomètrica III, en zona eòlica, entorn urbà E1 i 
amb una façana d’alçada inferior als 15m. Per tant l’edifici ha de tenir un Grau d’Impermehabilitat 3 
 
Al tractar-se de una reforma d’un edifici catalogat de nivell C les possibilitats d’actuació són limitades. Es repicarà 
l’arrebossat actual i es farà un de nou amb morter monocapa (OC) de calç designació CSI W2 segons la norma 
UNE EN 998-1col.locat manualment de tal manera que compleixi les característiques R1 de Resistència a la 
filtració dels elements exteriors. 
Per tal d’aïllar tèrmicament la façana, tenint en consideració de que es tracte d’un edifici catalogat, es trasdossa la 
cara interior de la façana amb un envà de pladur amb una placa de 15mm i un aïllament de 50mm en la càmera. 
El gruix de façana de pedra de entre 86 i 52cm garanteix que la la composició de la fulla principal tingui 
catalogació C2.  
Les finestres originals de fusta i vidre senzill es substitueixen per fusteries noves d’alumini amb ruptura de pont 
tèrmic tipus Eurocity  de Technal al ser les que tenen menor secció del mercat i s’acosten més a les mides de la 
fusteria original. Els vidres són tipus climalit  laminars 3+3mm en la cara interior i exterior i camara de 12mm. En 
la cara nord els vidres seran baix emissius en la cara exterior de la càmera d’aire. 



 

L’edifici està orientat direcció est oest , per tant les cares llargues són nord i sud. Les finestres de la cara sud i 
oest es protegeixen amb uns screens exteriors motoritzats. 
 
 
Coberta 
 
La coberta del edifici B és de teula àrab sobre rajoles ceràmiques amb pendents  a dues aigües sense aïllament 
tèrmic i en molt mal estat de conservació amb nombrosíssimes goteres. Es pren la decisió de fer-la nova 
respectant la seva forma i acabats de teula àrab. La composició de interior a exterior és la següent: prefabricat 
ceràmic amb 8cm d’aïllament tèrmic tipus Termicón, dues capes de tela asfàltica, morter i teules. 
Aquesta coberta està soportada per unes encavallades practicamnet el 50% d’aquestes són de  fusta i l’altre 50% 
són metàliques. Al tractar-se d` encavallades vistes es dotarà d’una xarxa de ruixador i de una pintura ignífuga 
amb un gruis de 2500 micres per l’estructura metàl·lica. La justificació del compliment de la Si es descriu en el 
corresponent apartat CN 2 Seguretat en cas d’incendi. 
El pes propi de la coberta és de 1.50 kN/m2, les càrregues permanents són de 2.00 kN/m2, les de us són 1.00 kN/m2, 
sobrecarrega de neu ésde 0.4 kN/m2 i el total és de 4.90 kN/m2. 
 
 
 3.5.3 Descripció sistemes de compartimentació 
A continuació es descriuen els diferents elements de compartimentació: 

Verticals: 

Amb l’idea de potenciar l’estructura (compositiva i portant) del edifici B les divisòries les plantegem de pladur al 
tractar-se d’un muntatge en sec i d’elements prefabricats. 

La composició d’aquests envans ha de complir amb la CTE DB-HR Protección frente al ruido on el punt 2.1.1b 
indica que l’aïllament acústic aeri entre aules i aules i passadís ha de ser de 50dBA.  

La composició dels envans de pladur serà de dues plaques de  pladur de 15mm colocades a trenca juntes 
aïllament acústic de 7cm i dues plaques de  pladur de 15mm.  

En banys els envans són de maó foradat doble de 7.5cm de gruix. 

Els envans que divideixen espais d’instal·lacuions són de paret de maó calat de 29x14x10. 

Horitzontals: 

Un dels elements de més valor del edifici B és la seva estructura i les voltes que configuren els forjats per tant es 
deixen vistos disposant cel ras només en les zones de banys i tutories de la zona oest del edifici. El cel ras es de 
plaques d’alumini de 30cm d’ample registrables. 

 

3.5.4 Descripció bàsica dels sistemes d’acabats  
 
Els acabats han de complir amb les recomanacions de durabilitat, manteniment i preu del departament de 
Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per tant les zones de transit com els passadissos de les aules 
s’aplacaran amb panells HD de ciment reforçat amb fibres de PVA d’alta densitat molt resistent als impactes i de 
fàcil neteja i els sòcols de les aules es faran de DM ignífug. 

 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:    

-  Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals en els envans que no són de pladur. 
- Enrajolats amb rajola de 30x30 en paraments verticals fins al sostre de banys i cuines que garanteixen que en 

els banys les zones de dutxa tindran el seu paviment i les seves parets impermeabilitzades fins una alçada de 
2,10m. A la cuina l’acabat de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30cm dels límits de l’espai 
d’emmagatzematge immediat de residus és impermeable i fàcilment netejable. 

- Cel ras plaques de alumini lacat  

-  Paviment de les escales i hall d’entrada del edifici B i de la passera exterior i escala seran de granet de 
amplada de 30,40 i 60 cm i longitut variable. 

- paviment de banys esxteriors i planta baixa de resines impermeables 
 
Acabats interiors dels locals de les instal·lacions o serveis, d’acord amb les corresponents normatives: 
- Arrebossat lliscat i pintat a l’interior del local de comptadors d’aigua (DB HS 4) i a l’interior del local dels 

comptadors d’electricitat. 
- Enguixat a bona vista pintat a l’interior dels comptadors de gas (normativa del gas) 
-  Enrajolat paraments verticals i paviment de gres extrussionat al magatzem de residus garantint que les seves 

parets i el seu paviment seran impermeables i fàcilment netejables. (DB HS 2) 
-  Formigó “in situ” vist a l’interior de la caixa de l’ascensor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MD.5 Fitxes resum 
 
Fitxa 04 resum econòmic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edifici B 
Projecte:   
Títol del projecte: IES FABRA I COATS 
Emplaçament: CARRER SANT ADRIÀ CANTONADA CARRER SEGRE 
Clau: CLAU: INB-08492 / EDIFICI B 
          
          
Superfícies 
Superfície parcel·la ocupada 0,00 m2 Superfície construïda obra nova 0,00 m2 
Superfície parcel·la sense ocupar 0,00 m2 Superfície construïda obra reforma 6.519,16 m2 
Superfície parcel·la total 0,00 m2 Superfície urbanitzada 0,00 m2 

  
Obra nova Obra reforma   Total PEM  Pressupost d’execució material per 

capitols import % import % import % 
00  Enderrocs, gestió de residus i serveis afectats 0,00 €   275.906,79 € 6,0% 275.906,79 € 5,8%
01  Moviment de terres 0,00 €   11.913,02 € 0,3% 11.913,02 € 0,3%
02  Sistema estructural 0,00 €   527.744,62 € 11,5% 527.744,62 € 11,1%
03  Sistema d'envolvent 0,00 €   889.143,99 € 19,3% 889.143,99 € 18,7%
04  Sistema de compartimentació 0,00 €   888.943,65 € 19,3% 888.943,65 € 18,7%
05  Sistema d'acabats interiors 0,00 €   930.120,92 € 20,2% 930.120,92 € 19,6%
06  Sistema de condicionaments i instal·lacions 0,00 €   1.009.971,95 € 21,9% 1.009.971,95 € 21,2%
07  Equipament 0,00 €   71.813,01 € 1,6% 71.813,01 € 1,5%
08  Urbanització 0,00 €   0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0%
09  Instal.lacions provisionals d'obra 0,00 €   0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0%
SS Estudi de seguretat  i salut        85.851,04 € 1,8%
GR Estudi de gestió de residus        63.682,32 € 1,3%
PEM Pressupost d’execució material  0,00 € 0,0% 4.605.557,95 € 100,0% 4.755.091,31 € 100,0%
  
Pressupost del Pla de control de qualitat 
Pressupost del Pla de control de qualitat (PEC sense IVA) 33.029,52 €
                  
Pressupost supressió de barreres arquitectòniques 
Pressupost supressió de barreres arquitectòniques (PEM) 38.249,44 €

  
PEC  Pressupost total d’execució per contracte 
PEM Pressupost total d'execució material 4.755.091,31 €
13 %  Despeses generals 618.161,87 €
  6 %  Benefici industrial 285.305,48 €
Total 5.658.558,66 €
21 %  IVA 1.188.297,32 €
PEC Pressupost d'execució per contracte 6.846.855,98 €
 
PEC Pressupost per contracte del Pla de control de qualitat 39.965,72 €
 
PEC Pressupost total d’execució per contracte 6.886.821,70 €
 
Repercussions 
PEM / superfície obra nova 0,00 € / m2 PEC / superficie obra nova 0,00 € / m2 
PEM / superfície obra reforma 706,46 € / m2 PEC / superficie obra reforma 1.017,24 € / m2 
PEM / superfície urbanització 0,00 € / m2 PEC / superfície urbanització 0,00 € / m2 
PEM / supressió barreres 5,87 € / m2 PEC / supressió barreres 8,45 € / m2 
Percentatge de la Seguretat i Salut 1,81%   Percentatge del Control de qualitat 0,58%   
Percentatge de la Gestió de Residus 1,34%   Despeses indirectes 4,00%   



 

PISTA  
Projecte:   
Títol del projecte: IES FABRA I COATS 
Emplaçament: CARRER SANT ADRIÀ CANTONADA CARRER SEGRE 
Clau: CLAU: INB-08492 / PISTA 
          
          
Superfícies 
Superfície parcel·la ocupada 0,00 m2 Superfície construïda obra nova 79,39 m2 
Superfície parcel·la sense ocupar 0,00 m2 Superfície construïda obra reforma 0,00 m2 
Superfície parcel·la total 0,00 m2 Superfície urbanitzada 1.028,11 m2 

  
Obra nova Obra reforma   Total PEM  Pressupost d’execució material per 

capitols import % import % import % 
00  Enderrocs, gestió de residus i serveis afectats 0,00 € 0,0% 0,00 € #¡DIV/0! 0,00 € 0,0%
01  Moviment de terres 1.970,45 € 0,4% 0,00 € #¡DIV/0! 1.970,45 € 0,4%
02  Sistema estructural 35.469,01 € 7,5% 0,00 € #¡DIV/0! 35.469,01 € 6,9%
03  Sistema d'envolvent 76.405,62 € 16,2% 0,00 € #¡DIV/0! 76.405,62 € 14,9%
04  Sistema de compartimentació 8.555,73 € 1,8% 0,00 € #¡DIV/0! 8.555,73 € 1,7%
05  Sistema d'acabats interiors 11.415,35 € 2,4% 0,00 € #¡DIV/0! 11.415,35 € 2,2%
06  Sistema de condicionaments i instal·lacions 84.486,89 € 17,9% 0,00 € #¡DIV/0! 84.486,89 € 16,5%
07  Equipament 2.989,49 € 0,6% 0,00 € #¡DIV/0! 2.989,49 € 0,6%
08  Urbanització 250.935,31 € 53,1% 0,00 € #¡DIV/0! 250.935,31 € 49,0%
09  Instal.lacions provisionals d'obra 0,00 € 0,0% 0,00 € #¡DIV/0! 0,00 € 0,0%
SS Estudi de seguretat  i salut        10.183,18 € 2,0%
GR Estudi de gestió de residus        29.420,00 € 5,7%
PEM Pressupost d’execució material  472.227,85 € 100,0% 0,00 € #¡DIV/0! 511.831,03 € 100,0%
  
Pressupost del Pla de control de qualitat 
Pressupost del Pla de control de qualitat (PEC sense IVA) 13.837,88 €
                  
Pressupost supressió de barreres arquitectòniques 
Pressupost supressió de barreres arquitectòniques (PEM) 0,00 €

  
PEC  Pressupost total d’execució per contracte 
PEM Pressupost total d'execució material 511.831,03 €
13 %  Despeses generals 66.538,03 €
  6 %  Benefici industrial 30.709,86 €
Total 609.078,92 €
21 %  IVA 127.906,57 €
PEC Pressupost d'execució per contracte 736.985,49 €
 
PEC Pressupost per contracte del Pla de control de qualitat 16.743,83 €
 
PEC Pressupost total d’execució per contracte 753.729,32 €
 
Repercussions 
PEM / superfície obra nova 2.787,41 € / m2 PEC / superficie obra nova 4.013,59 € / m2 
PEM / superfície obra reforma 0,00 € / m2 PEC / superficie obra reforma 0,00 € / m2 
PEM / superfície urbanització 244,07 € / m2 PEC / superfície urbanització 351,44 € / m2 
PEM / supressió barreres 0,00 € / m2 PEC / supressió barreres 0,00 € / m2 
Percentatge de la Seguretat i Salut 1,99%   Percentatge del Control de qualitat 2,22%   
Percentatge de la Gestió de Residus 5,75%   Despeses indirectes 4,00%   

Quadre resum  
Projecte:   
Títol del 
projecte: IES FABRA I COATS 

Emplaçament: CARRER SANT ADRIÀ CANTONADA CARRER SEGRE 
Clau: CLAU: INB-08492  
          
  

Obra nova Obra reforma     Total PEM  Pressupost d’execució material 
per fases import   import     import 
           

EDIFICI B   4.605.557,95 
€     4.605.557,95 €

PISTA 472.227,85 
€        472.227,85 €

           
           
SS Estudi de seguretat  i salut          
EDIFICI B         85.851,04 €
PISTA         10.183,18 €
GR Estudi de gestió de residus          
EDIFICI B         63.682,32 €
PISTA         29.420,00 €
  
Pressupost del Pla de control de qualitat 
Pressupost del Pla de control de qualitat (PEC sense IVA)   46.867,40 €

  
PEC  Pressupost total d’execució per contracte 
PEM Pressupost total d'execució material   5.266.922,34 €
13 %  Despeses generals   684.699,90 €
  6 %  Benefici industrial   316.015,34 €
Total   6.267.637,58 €
21 %  IVA   1.316.203,89 €
PEC Pressupost d'execució per contracte   7.583.841,47 €
 
PEC Pressupost per contracte del Pla de control de qualitat   56.709,55 €
 
PEC Pressupost total d’execució per contracte   7.640.551,02 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FITXA 05 Dades de contractació de subministraments i serveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte: 
Títol del projecte: IES Fabra i Coats 
Emplaçament: C/ Sant Adrià nº:20 
Clau: INB-08492 
 
Sanejament:  
Xarxa de clabsa existent Zona C/ Sant Adrià – Zona C/ Parellada 
Localització xarxa Carrer i profunditat 

A: C/ interior  - 26,17 / 25,17 (D300) a c/ Parellada
B: C/ interior - 26,15 / 25,45 (D300) a c/ Parellada
C: C/ interior - 26,28 / 25,13 (NT21B) a c/ Sant Adrià 
D: C/ interior – 26/16 / 24,16 (NT21B) a c/ Sant Adrià

Sistema separatiu / Unitari
 
Aigua: 
Cabal a contractar m3/h >16 a <25 m3/h 
Cabal de càlcul 19,10 m3/h
Cabal d’instal·lació 19,12 m3/h
Diàmetre de connexió 60 mm
Posició de comptador En arqueta davant accés pista exterior 

 
Aigua xarxa contra incendis (sense comptador): 
Cabal a contractar m3/h >25 a <30 m3/h 
Cabal de càlcul Bies 12 m3/h – ruixadors 13,50 m3/h 
Cabal d’instal·lació 25,50 m3/h
Diàmetre de connexió 80 mm
Posició de comptador En arqueta davant accés pista exterior 

 
Electricitat: 
Potència a contractar 111kW (ICP 160 A/4p) 
Potència de càlcul 111 kW
Potència instal·lada 177.805 W
Posició connexió de Pendent

 
Combustible: 
Gas  
Cabal a contractar m3/ 40 m3/h (comptador G-25) 
Cabal de càlcul 27,2 m3/h
Cabal d’instal·lació 27,2 m3/h
Diàmetre de connexió 2”
Posició de comptador En armari al costat de pista exterior. 
Gas-oil  
Capacitat del tanc en ---------
Posició de la zona de ---------
Posició del tanc ---------

 
  



 

 
MD 4 Prestacions de l’edifici  
L’edifici 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 donen resposta la 
resta de normativa d’aplicació. 
 

 
Per requisits bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del CTE.  
   
Requisits 
bàsics: Segons CTE En projecte Prestacions segons el CTE  

en projecte 
    

Seguretat DB-SE Seguretat 
estructural DB-SE 

De tal forma que no es produeixin en l’edifici, o parts del 
mateix, danys que tinguin el seu origen o afectin a la 
Fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els 
murs de càrrega o altres elements estructurals, i que 
comprometin directament la Resistència mecànica i 
l’estabilitat de l’edifici. 

 DB-SI Seguretat en 
cas d’incendi DB-SI 

De tal forma que els ocupants puguin desallotjar l’edifici 
en condicions segures, es pugui limitar l’extensió del 
incendi dins del propi edifici i dels colindants i es permeti 
l’actuació dels equips d’extinció i rescat. 

 DB-SU Seguretat d’ús DB-SU De tal forma que l’ús normal de l’edifici no suposi risc 
d’accident per a les persones. 

     

Habitabilitat DB-HS Salubritat DB-HS 

Higiene, salut i protecció del medi ambient, de tal forma 
que s’assoleixin condicions acceptables de salubritat i 
estanquitat en l’ambient interior de l’edifici i que aquest 
no deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat, 
garantint una adequada gestió de tota classe de residus. 

 DB-HR 
Protecció 
enfront al 
soroll 

DB-HR 
De tal forma que el soroll percebut no posi en perill la 
salut de les persones i permeti realitzar satisfactòriament 
les seves activitats. 

 DB-HE 
Estalvi 
d’energia i 
aïllament 
tèrmic 

DB-HE 

De tal forma que s’aconsegueixi un ús racional de 
l’energia necessària per a l’adequat ús de l’edifici. 
Compleix amb la UNE EN ISO 13 370 : 1999 
“Prestacions tèrmiques  d’edificis. Transmissió de calor 
pel terreny. Mètodes de càlcul”. 

   
 Altres aspectes funcionals dels elements constructius o 

de les instal·lacions que permetin un ús satisfactori de 
l’edifici 

     

Funcionalitat  Us ME / MC 
De tal forma que la disposició i les dimensions dels es-
pais i la dotació de les instal·lacions facilitin l’adequada 
realització de les funcions previstes en l’edifici. 

  Accessibilitat  
De tal forma que es permeti a les persones amb mobilitat 
i comunicació reduïdes l’accés i la circulació per l’edifici 
en els termes previstos en la seva normativa específica. 

  Accés als 
serveis  De telecomunicació audiovisuals i d’informació d’acord 

amb la seva normativa específica. 
 

 

Altres prestacions 
No hi ha prestacions pactades entre promotor i projectista que superin els mínims establerts en el CTE. 
 

 4.02 Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi (SI) 
 4.03 Exigències bàsiques de seguretat d’utilització (SU) 
 4.04 Exigències bàsiques de salubritat (HS) 
 4.05 Exigències bàsiques de protecció enfront el soroll (HR) 
 4.06 Exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) 

 
 
 
4.01. Exigències bàsiques de seguretat estructural (SE) 
 
3 – COMPLIMENT DEL CTE 
 
3.1 – SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 
L’estructura es projectarà, dimensionarà, construirà i mantindrà de manera que acompleixi amb una adequada fiabilitat les següents 
exigències bàsiques : 
 
- Resistència i estabilitat : El dimensionat i la comprovació de tots els elements estructurals es farà d’acord amb la Teoria de l’Estat 
Límit Últim, situació que, de ser superada, provocaria un risc per a les persones, ja sigui per una posta fora de servei o per col·lapse 
parcial o total de l’estructura per pèrdua d’equilibri, deformació excessiva, transformació de l’estructura en un mecanisme, trencament 
d’elements estructurals o de les seves unions o inestabilitat d’elements estructurals. 
- Aptitud de servei : El dimensionat i la comprovació de tots els elements estructurals es farà d’acord amb la Teoria de l’Estat Límit 
de Servei, situació que, de ser superada, restarien afectats el nivell de confort dels usuaris, el correcte funcionament de l’edifici o 
l’aparença de la construcció. 
 
3.1.1 – ACCIONS A L’EDIFICACIÓ 
 
Les accions que poden actuar sobre una estructura es classifiquen en : 
 
ACCIONS PERMANENTS (G) : Aquelles que actuen en tot instant, amb posició i valors constants o amb variacions menyspreables 
(accions reològiques) : 
 
- Pes propi de l’estructura 
- Càrregues mortes : paviments i envans 
- Pes propi d’envans pesats i murs de tancament 
 
ACCIONS VARIABLES (Q) : Aquelles que poden actuar o no sobre l’estructura: 
 
- Sobrecàrregues d’ús, incloent forces sobre baranes i elements divisoris 
- Accions climàtiques : vent, temperatura i neu 
- Accions químiques, físiques i biològiques (corrosió d’elements d’acer) 
 
ACCIDENTALS (A) : Aquelles amb una probabilitat d’ocurrència petita però de gran importància (sisme, incendi, impacte o explosió). 
 
 
3.1.1.1 – Accions gravitatòries 
 
D’acord amb a la Taula 3.1 del document DB-SE-AE es consideraran les següents accions variables segons el tipus d’ús de cada zona: 
200 Kg/m2 a les zones d’aparcament de vehicles lleugers, 300 Kg/m2 a les d’oficines i 100 Kg/m2 a les cobertes accessibles només per a 
conservació, en les que a més es considerarà el pes de totes les instal·lacions que hi hagi. 
En el càlcul de les càrregues permanents s’adoptaran a més els següents pesos propis de diferents elements estructurals i constructius :  
 
- Fàbrica de maó foradat : 1.200 Kg/m3 
- Fàbrica de maó calat : 1.500 Kg/m3 
- Fàbrica de maó massís : 1.800 Kg/m3 
- Formigó en massa : 2.300 Kg/m3 
- Formigó armat : 2.500 Kg/m3 
 



 

Es consideraran també les càrregues lineals definides en l’apartat 3.2 del document DB-SE-AE. 
 
3.1.1.2 – Accions del vent 
 
L’acció del vent es calcularà d’acord amb el capítol 3.3 i l’Annex D del Document Bàsic SE-AE Accions a l’Edificació. 
 
Segons l’annex D.1, Tarragona ciutat es troba en zona C amb una velocitat bàsica del vent de 29 m/s i per tan, per a un període de retorn 
de 50 anys, la pressió dinàmica a considerar és de 0.052 T/m2. 
 
Els coeficients d’exposició es calcularan d’acord amb l’annex D.2 per a un grau IV de raspor, corresponent a zona urbana en general i 
tindran uns valors progressivament creixents.  
 
Per a una esveltesa de l’edifici <5, els coeficients de pressió exterior segons l’apartat 3.3.4 seran : 
 
- Pressió en els paraments verticals a sobrevent : +0.8 
- Succió en els paraments verticals a sotavent : -0.7 
 
3.1.1.3 - Accions sísmiques 
 
Es d’aplicació obligada la “Norma de Construcción Sismorresistente Española : Parte general y edificación (NCSE-02)” que, a l’article 
1.2.2., obliga a qualificar aquest edifici “d’importància especial” per tractar-se d’una comissaria de policia. 
 
L’article 2.2. de la norma defineix l’acceleració sísmica de càlcul com : ac = S x ρ x ab sent : 
 
- ρ : un coeficient de risc, que per a construccions d’importància especial val : ρ = 1,30 
 
- ab : l’acceleració sísmica bàsica, expressada en relació al valor “g” de la gravetat i que a Tarragona ciutat val: ab = 0,04 x g 
 
- S : un coeficient de amplificació del terreny, de valor : S = C / 1,25 si ρ x ab ≤ 0,10 x g. En aquest cas es desconeixen encara les 
característiques del terreny fins a disposar del informe geotècnic. En el cas hipotètic de que es pugues considerar, per exemple, del tipus II 
seria: C = 1,30 i per tan: S = 1,30 / 1,25 = 1,04 
 
Es a dir: ac = 1,04 x 1,30 x 0,04 x g = 0,054 x g 
 
Segons l’article 1.2.3. de la norma és obligatòria la consideració d’accions sísmiques sobre l’estructura ja que es tracta d’una construcció 
d’importància especial. 
 
3.1.1.4 - Accions tèrmiques. 
 
Atenent al tipus d’estructura projectada, a les dimensions de l’edifici en el seu sentit longitudinal i d’acord amb l’article 3.4.1 del document 
DB-SE-AE, es comprovarà l’estructura sotmesa a accions tèrmiques derivades de les variacions de la temperatura. 
 
3.1.2 – COMPLIMENT DE LA INSTRUCCIÓ EHE 
 
3.1.2.1 – Descripció del sistema estructural 
 
Es planteja una estructura amb sostres bidireccionals de formigó armat recolzats en pilars aïllats i murs. Ers preveuen pilars interiors de 
formigó i metàl·lics a les façanes transversals 
Els gruixos dels forjats acompliran els valors mínims definits en l’article 56.2 de la Instrucció EHE. En tot cas es comprovarà que, amb les 
càrregues previstes, la fletxa activa no sigui superior a 1 cm ni a 1/400 de la llum en qualsevol de les direccions que es verifiqui, d’acord 
també a la Instrucció EHE. 
 
 
3.1.2.2 – Programa i mètode de càlcul 
  

Per al càlcul dels esforços, desplaçaments i armats dels elements estructurals així com per a la seva comprovació 
es preveu utilitzar el programa informàtic Cypecad Espacial, adaptat a la Instrucció EHE i al CTE. Està 
comercialitzat per l’empresa Cype Ingenieros de l’Avinguda Eusebio Sempere nº 5 d’Alacant. 
El programa modelitza l’estructura en elements, barres i nusos i calcula les accions de vent i sísmiques d’acord 
amb la normativa vigent, aplicant-les automàticament en els elements afectats. 
El programa realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes matricials de rigidesa. Estableix la 
compatibilitat de deformacions a tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i crea la hipòtesis de 
indeformabilitat del plànol de cada planta, per a simular el comportament rígid dels forjats, impedint els 
desplaçaments relatius entre els seus nusos, de manera que cada planta només pugui girar i desplaçar-se en el 
seu conjunt (tres graus de llibertat).  
Als efectes de l’obtenció dels desplaçaments i les sol·licitacions, per a tots els estats de càrrega el programa 
realitza un càlcul estàtic i suposa un comportament lineal dels materials, per tant, un càlcul en primer ordre.  
 
El programa dimensiona les seccions segons la Teoria dels Estats Límits, definida en l’article 8 de la Instrucció 
EHE, utilitzant el Mètode de Càlcul en Trencament. A efectes de l’armat dels diferents tipus d’elements 
estructurals aplica les quanties mínimes que fixa la Taula 42.3.5 de la Instrucció. 
3.1.2.3 – Estats de càrrega i coeficients de seguretat 
 
S’adoptaran les combinacions d’accions definides a la Instrucció EHE i al CTE, amb els coeficients de seguretat 
establerts en cada cas. 
 
3.1.2.4 – Característiques del formigó 
 
3.1.2.4.1 - Tipus de formigó 
 
D’acord amb la tipificació establerta en l’article 39.2 de la Instrucció EHE, es preveu utilitzar els següents tipus de 
formigó: 
 
-   Formigó tipus HA-30/B/12/IIIa, als pilars, murs i forjats exteriors, no protegits. 
 
-   Formigó tipus HA-30/B/12/I, als pilars, murs i forjats interiors o protegits. 
 
Els tipus de formigó a utilitzar en els fonaments i en els elements de contenció de terres dependrà de les seves 
característiques, (llosa de fonaments, pilots, sabates, pantalles, etc) i del nivell d’agressivitat del terreny i/o de les 
aigües freàtiques en el seu cas. 
 
3.1.2.4.2 - Resistència a compressió 
 
En aquesta obra es preveu utilitzar formigó de resistència característica fCK=30 N/mm² a tots els elements 
estructurals. 
 
3.1.2.4.3 - Docilitat 
 
La docilitat dels formigons serà la necessària per que, amb els mètodes previstos de posada a l’obra i 
compactació, s’aconsegueixi un perfecte ompliment dels encofrats sense l’aparició de cadolles. 
 
Es preveu la utilització de formigons amb dos tipus diferents de consistència : 
 

- Consistència fluida, (assentament de 10 a 15 cm en el con d’Abrams), per el formigó de les pantalles i dels 
pilots en cas que s’utilitzin aquests elements estructurals. 

 
- Consistència tova, (assentament de 6 a 9 cm en el con d’Abrams), per el formigó de la resta d’elements 

estructurals. 
 
D’acord amb la Instrucció EHE, s’admetrà una tolerància de ±2 cm a l’assentament dels formigons de 
consistència fluida i de ±1 cm als de consistència tova. 



 

 
3.1.2.4.4 - Grandària màxima dels àrids 
 
Es preveu utilitzar formigons amb àrids de grandària màxima 20 mm a les pantalles, pilots, enceps i/o lloses de 
fonaments en el seu cas i de grandària màxima 12 mm a la resta d’elements estructurals de l’obra. 

 
 

3.1.2.4.5 - Tipus i contingut de ciment 
 
En la fabricació dels formigons d’aquesta obra es preveu utilitzar ciment del tipus CEM I 32,5 UNE 80301:96, 
definit a la norma RC-97 “Instrucció per a la recepció de ciments”. 
D’acord amb l’article 37.3.2 de la Instrucció EHE, el contingut mínim de ciment en els diferents tipus de formigons 
previstos, a efectes de garantir la seva durabilitat, serà: 
 

-  Formigons  en  classe  general  d’exposició  tipus  I : 250 Kg/m3 
 
-  Formigons  en  classe  general  d’exposició  tipus  IIa : 275 Kg/m3 
 
-  Formigons  en  classe  general  d’exposició  tipus  IIa+Qa : 325 Kg/m3 

 
-  Formigons  en  classe  general  d’exposició  tipus  IIIa : 300 Kg/m3 

 
3.1.2.4.6 - Relació aigua-ciment 
 
D’acord amb el mateix article 37.3.2, la màxima relació aigua-ciment deurà ser <=0,65 per als elements 
estructurals en classe d’exposició I, <=0,60 en classe IIa i <=0,50 en classes IIa+Qa i IIIa. 
3.1.2.4.7 - Característiques mecàniques. Diagrama de càlcul 
 
El programa informàtic Cypecad Espacial dimensiona les seccions de formigó armat, en els estats límits últims, 
pel mètode de la paràbola-rectàngle, amb els diagrames tensió-deformació definits a la normativa vigent. 
 
 
3.1.2.5 – Característiques de l’acer corrugat 
 
3.1.2.5.1 - Límit elàstic de l’acer 
 
El projecte preveu utilitzar dos tipus de barres per a armadures : 
 
- Barres corrugades tipus B 500 S de límit elàstic igual o superior a 500 N/mm², a tots els elements estructurals. 
 
- Barres corrugades tipus B 500 T de límit elàstic igual o superior a 500 N/mm², a totes les malles electrosoldades 
de l’obra. 
 
 
3.1.2.5.2 - Diagrama de càlcul 
 
El programa informàtic Cypecad Espacial es regeix pels diagrames de càlcul tensió-deformació característic i de 
càlcul de l’acer definits en els articles 38.2 i 38.4 de la Instrucció EHE. 
 
3.1.2.5.3 - Característiques del material i assaigs 
 
El projecte preveu la utilització de barres corrugades que compleixin amb les característiques fixades a l’article 31 
de la EHE. Pel que fa al control de qualitat, s’efectuaran els assaigs especificats a l’article 90, per a un control 
d’execució a nivell normal. 
3.1.2.5.4 - Recobriments 
 

Atenent als criteris de durabilitat del formigó en base els quals l’article 37.2.4 de la Instrucció EHE fixa els 
recobriments nominals de les armadures, aquests seran : 
 

-  70 mm a les pantalles i pilots en el seu cas. 
 
-  45 mm a tots els elements estructurals exteriors no protegits. 

 
-   35 mm a la llosa de fonaments en el seu cas i en els murs. 
 
-   30 mm a tots els elements estructurals interiors o protegits. 

 
 
3.1.2.6 – Coeficients de minoració de les resistències 
 
D’acord amb l’article 15.3 de la Instrucció EHE, s’aplicaran els següents coeficients de seguretat per a l’estudi 
dels estats límits últims : 
 
- Coeficient de minoració de l’acer de les armadures : γs = 1,15 
- Coeficient de minoració del formigó : γc = 1,50 
 
3.1.3 – FONAMENTS 
 
El dimensionat de les diferents elements estructurals dels fonaments es farà segons la Teoria dels Estats Límits 
Últims (apartat 3.2.1 del document DB-SE) i dels Estats Límits de Servei (apartat 3.2.2 del document DB-SE). El 
comportament dels fonaments es comprovarà front a la capacitat portant (resistència i estabilitat) i a l’aptitud de 
servei. 
 
Es consideraran en tot moment les recomanacions i els valors de les característiques dels terrenys definides en el 
informe geotècnic. 
 
 
3.1.4 – ESTRUCTURES D’ACER 
 
En fase del Projecte Bàsic es preveu col·locar pilars metàl·lics a les façanes transversals.  
 
 
3.1.5 – ESTRUCTURES DE FÀBRICA 
 
En fase del Projecte Bàsic no es preveu cap element portant de fàbrica integrat en l’estructura principal de l’edifici. 
 
 
3.1.6 – ESTRUCTURES DE FUSTA 
 
 
En fase del Projecte Bàsic no es preveu cap element estructural de fusta integrat en l’estructura principal de 
l’edifici. 
 

 

4.02. Seguretat en cas d’incendi: 
 
Aquest apartat es desenvolupa de manera amplia en l’apartat de la memòria CN COMPLIMENT DE LA 
NORMATIVA en el paràgraf  3.01.02 Seguretat en cas d’incendi 
 



 

4.03. Seguretat d’utilització: 
 
Les exigències bàsiques de seguretat d’utilització (SU) estan especificades a l’article 12 de la Part I del CTE: 
- SU 1: Seguretat enfront al risc de caigudes* 
- SU 2: Seguretat enfront al risc d’impactes o d’enganxada 
- SU 3: Seguretat enfront al risc de confinament 
- SU 4: Seguretat enfront al risc causat per una il·luminació inadequada 
- SU 5: Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
- SU 6: Seguretat enfront al risc d’ofegament 
- SU 7: Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
- SU 8: Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
 
Aquest apartat es desenvolupa de manera amplia en l’apartat de la memòria CN COMPLIMENT DE LA 
NORMATIVA en el paràgraf  3.01.3 Seguretat d’utilització  
4.04. Salubritat: 

 
Les exigències bàsiques de salubritat (HS) estan indicades a l’article 13 de la Part I del CTE, i són: 
- HS 1: Protecció enfront a la humitat 
- HS 2: Recollida i evacuació de residus 
- HS 3: Qualitat de l’aire interior 
- HS 4: Subministrament d’aigua * 
- HS 5: Evacuació d’aigües 
 
Aquest apartat es desenvolupa de manera amplia en l’apartat de la memòria CN COMPLIMENT DE LA 
NORMATIVA en el paràgraf  3.02.1 Salubritat  
 

4.05. Protecció enfront el soroll: 
 
 

Exigències d'aïllament a soroll aeri entre diferents unitats d’ús 
 

 
Protecció enfront al soroll generat en  

recintes de diferent unitat d’ús 

Aïllament acústic a soroll aeri DnT,A 
Recintes protegits Recintes habitables Recintes que no 

comparteixen ni portes ni 
finestres ≥ 50 dBA ≥ 45 dBA 

Índex global de reducció acústica, RA 
Recintes protegits Recintes habitables 
portes o finestres  

≥ 30 dBA 
portes o finestres 

≥ 20 dBA 

Recintes que 
comparteixen portes o 
finestres  

Mur ≥ 50 dBA 

 

Exigència d’aïllament al soroll generat en recintes de la mateix unitat d’ús 
 

Aïllament acústic a soroll aeri dels envans RA 

En edificis d’ús  
residencial privat ≥ 33 dBA 

 

Exigències d'aïllament al soroll generat en recintes d’instal·lacions i recintes d’activitat 
 

Aïllament acústic a soroll aeri DnT,A 
Recintes protegits Recintes habitables 

≥ 55 dBA 
 

≥ 45 dBA 
Si comparteixen portes i finestres: 
RA de 30 i 50 dBA de les portes o 
finestres i del mur respectivament 

 

Exigències d’aïllament del soroll procedent de l’exterior en recintes protegits 
 

Aïllament acústic a soroll 
aeri D2m,nT,Atr 

Índex de soroll dia, 
Ld

 (dBA) 
Aules Estances 

Ld ≤ 60 30 dBA 30 dBA 

60 < Ld ≤ 65 30 dBA 32 dBA 

65 < Ld ≤ 70 32 dBA 37 dBA 

70 < Ld ≤ 75 37 dBA 42 dBA 

 
L’aïllament a soroll aeri, 
D2m,nT,Atr entre un recinte 
protegit i l’exterior es limiten 
en funció de l’ús de l’edifici, i 
dels valors de l’índex de soroll 
dia, Ld. 

Ld > 75 42 dBA 47 dBA 

 

 
El  valor de l'índex de soroll dia, Ld, l’ha de proporcionar l’administració o ajuntament del municipi on es projecta 
l’edifici. 
 

Protecció en recintes habitables i en recintes protegits confrontants amb altres edificis; mitgeres 
 
L’aïllament a soroll aeri D2m,nT,Atr  de cadascun dels tancaments d’una mitgera entre dos edificis no serà menor que 
40 dBA o alternativament l’aïllament acústic a soroll aeri (DnT,A) corresponent al conjunt dels dos tancaments no 
serà menor a 50dBA. 
 

Exigències d'aïllament al soroll d’impactes generat en recintes d’una altre unitat d’ús 
 

Nivell global de pressió de soroll d’impactes, L’nT,w  
Recintes protegits 

≤ 65 dB 
 
Aquesta exigència no és d’aplicació en el cas de recintes protegits tocant horitzontalment amb una escala situada 

en una zona comú. 

Exigències d'aïllament al soroll d’impactes generat en un recinte d’instal·lacions o activitat 
 

Nivell global de pressió de soroll d’impactes, L’nT,w 
 



 

Recintes protegits / Recintes Habitables 
≤ 60 dB 

 

Exigències de Control de Reverberació 
 

 
Control de reverberació; Valors límit (T500,1K,2K) 

 
T60 promig a 500Hz 1KHz i 2KHz 

Buides Amb butaques Aules i sales de 
conferències de          V< 
350 m3 

 T ≤ 0,7 s T ≤ 0,5 s 

T60 promig a 500Hz 1KHz i 2KHz 
Restaurants i menjadors 
buits 

T ≤ 0,9 s 

Absorció equivalent 
Zones comunes 
confrontades amb 
recintes protegits que 
comparteixin portes 
(ús residencial públic, 
docent o hospitalari) 

A ≥ 0,2 m2 per cada metre cúbic 
del volum del recinte 

 

 

Soroll i vibracions de les instal·lacions  
 
Pel que fa a l’apartat del soroll i les vibracions volem recordar les especificacions generals de l’apartat 2.3 de 
l’HR. És important veure tots els apartats que es citen en aquest punt de l’HR: 
 

1. Es limitaran els nivells de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes 

protegits i habitables de l’edifici a través de les seves subjeccions o punts de contacte amb els elements 

constructius, de tal forma que no s’augmenti perceptiblement els nivells de soroll deguts a les restants 

fonts de soroll de l’edifici. 

2. El nivell de potència acústica màxim dels equips generadors de soroll estacionari (cremadors, 

calderes,bombes d’impulsió, la maquinària d’ascensors, compressors, grups electrògens, extractors, etc) 

situats en recintes d’instal3lacions, així com les reixetes i difusors terminals de les instal·lacions d’aire 

condicionat, serà tal que es compleixin els nivells d’immissió en els recintes confrontats, expressats en el 

desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido. 

3. El nivell de potència acústica màxim dels equips situats en cobertes i en zones exteriors annexes, serà tal 

que en l’entorn de l’equip i en els recintes habitables i protegits no se superin els objectius de qualitat 

acústica corresponents. 

4. A més, es tindran en compte les especificacions dels apartats 3.3,3.1.4.1.2,3.1.4.2.2 i 5.1.4 del DB-HR. 

Establiment dels requeriments a complir per a cada recinte: 

 

Resum de les exigències de l’espai sota estudi 
 
Aules de qualsevol tipus (espais per formació): 

• Aïllament entre aules: 50 dBA de DnT,A , en cas que no comparteixin ni portes ni finestres. Aquest seria el 

cas de l’aïllament exigit entre aules superposades (entre plantes).  

Pel cas de les aules adjacents, com que la separació entre aules conté una finestra, l’aïllament requerit 
és: RA de 30 dBA de la finestra i 50 dBA de la paret. 

• Aïllament entre aules i passadís, com que comparteix porta i finestres: RA de 30 dBA de la porta o finestra 

i 50 dBA de la paret. 

• Aïllament de façana: Considerant un Ld com a màxim de 60 dBA, s’haurà de complir un D2m,nT,Atr  de 30 

dBA per les aules.  

• El nivell global de pressió a soroll d’impactes entre aules i recintes confrontats o adjacents, que no siguin 

d’activitat o instal·lacions, ha de ser com a màxim de 65 dB, de L’nT,w.  

• El nivell global de pressió a soroll d’impactes respecte recintes d’instal·lacions ha de ser com a màxim de 

60 dB  de L’nT,w. 

• Temps de reverberació: 

Aules: Temps de reverberació màxim de 0,5 segons (promig de 500Hz , 1KHz i 2KHz), considerant aula 
amb butaques o màxim de 0,7 segons si es considera aula buida. 

 
Passadissos:  

• Temps de reverberació: 

Tots els passadissos que comuniquen a través de portes amb recintes protegits hauran de complir amb les 
condicions d’absorció equivalent de les zones comuns; 0,2m2 d’abosrció equivalent per cada m3. És el cas 
dels passadissos de les aules o altres recintes protegits. 

 
 
 
 
4.06. Estalvi d’energia: 

 
Les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) estan enumerades a l’article 15 de la Part I del CTE: 
- HE 1: Limitació de 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’aigua calenta sanitària * 
- HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 
Aquest apartat es desenvolupa de manera amplia en l’apartat de la memòria CN COMPLIMENT DE LA 
NORMATIVA en el paràgraf  3.02.3 Estalvi d’energia 
 
 
 
 



 

 
MD 4 Prestacions de l’edifici  
L’edifici 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 donen resposta la 
resta de normativa d’aplicació. 
 

 
Per requisits bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del CTE.  
   
Requisits 
bàsics: Segons CTE En projecte Prestacions segons el CTE  

en projecte 
    

Seguretat DB-SE Seguretat 
estructural DB-SE 

De tal forma que no es produeixin en l’edifici, o parts del 
mateix, danys que tinguin el seu origen o afectin a la 
Fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els 
murs de càrrega o altres elements estructurals, i que 
comprometin directament la Resistència mecànica i 
l’estabilitat de l’edifici. 

 DB-SI Seguretat en 
cas d’incendi DB-SI 

De tal forma que els ocupants puguin desallotjar l’edifici 
en condicions segures, es pugui limitar l’extensió del 
incendi dins del propi edifici i dels colindants i es permeti 
l’actuació dels equips d’extinció i rescat. 

 DB-SU Seguretat d’ús DB-SU De tal forma que l’ús normal de l’edifici no suposi risc 
d’accident per a les persones. 

     

Habitabilitat DB-HS Salubritat DB-HS 

Higiene, salut i protecció del medi ambient, de tal forma 
que s’assoleixin condicions acceptables de salubritat i 
estanquitat en l’ambient interior de l’edifici i que aquest 
no deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat, 
garantint una adequada gestió de tota classe de residus. 

 DB-HR 
Protecció 
enfront al 
soroll 

DB-HR 
De tal forma que el soroll percebut no posi en perill la 
salut de les persones i permeti realitzar satisfactòriament 
les seves activitats. 

 DB-HE 
Estalvi 
d’energia i 
aïllament 
tèrmic 

DB-HE 

De tal forma que s’aconsegueixi un ús racional de 
l’energia necessària per a l’adequat ús de l’edifici. 
Compleix amb la UNE EN ISO 13 370 : 1999 
“Prestacions tèrmiques  d’edificis. Transmissió de calor 
pel terreny. Mètodes de càlcul”. 

   
 Altres aspectes funcionals dels elements constructius o 

de les instal·lacions que permetin un ús satisfactori de 
l’edifici 

     

Funcionalitat  Us ME / MC 
De tal forma que la disposició i les dimensions dels es-
pais i la dotació de les instal·lacions facilitin l’adequada 
realització de les funcions previstes en l’edifici. 

  Accessibilitat  
De tal forma que es permeti a les persones amb mobilitat 
i comunicació reduïdes l’accés i la circulació per l’edifici 
en els termes previstos en la seva normativa específica. 

  Accés als 
serveis  De telecomunicació audiovisuals i d’informació d’acord 

amb la seva normativa específica. 
 

 

 

 

 

 

 

Altres prestacions 
No hi ha prestacions pactades entre promotor i projectista que superin els mínims establerts en el CTE. 
 

 4.02 Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi (SI) 
 4.03 Exigències bàsiques de seguretat d’utilització (SU) 
 4.04 Exigències bàsiques de salubritat (HS) 
 4.05 Exigències bàsiques de protecció enfront el soroll (HR) 
 4.06 Exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) 

 
 
 
4.01. Exigències bàsiques de seguretat estructural (SE) 
 
3 – COMPLIMENT DEL CTE 
 
3.1 – SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 
L’estructura es projectarà, dimensionarà, construirà i mantindrà de manera que acompleixi amb una adequada fiabilitat les següents 
exigències bàsiques : 
 
- Resistència i estabilitat : El dimensionat i la comprovació de tots els elements estructurals es farà d’acord amb la Teoria de l’Estat 
Límit Últim, situació que, de ser superada, provocaria un risc per a les persones, ja sigui per una posta fora de servei o per col·lapse 
parcial o total de l’estructura per pèrdua d’equilibri, deformació excessiva, transformació de l’estructura en un mecanisme, trencament 
d’elements estructurals o de les seves unions o inestabilitat d’elements estructurals. 
- Aptitud de servei : El dimensionat i la comprovació de tots els elements estructurals es farà d’acord amb la Teoria de l’Estat Límit 
de Servei, situació que, de ser superada, restarien afectats el nivell de confort dels usuaris, el correcte funcionament de l’edifici o 
l’aparença de la construcció. 
 
3.1.1 – ACCIONS A L’EDIFICACIÓ 
 
Les accions que poden actuar sobre una estructura es classifiquen en : 
 
ACCIONS PERMANENTS (G) : Aquelles que actuen en tot instant, amb posició i valors constants o amb variacions menyspreables 
(accions reològiques) : 
 
- Pes propi de l’estructura 
- Càrregues mortes : paviments i envans 
- Pes propi d’envans pesats i murs de tancament 
 
ACCIONS VARIABLES (Q) : Aquelles que poden actuar o no sobre l’estructura: 
 
- Sobrecàrregues d’ús, incloent forces sobre baranes i elements divisoris 
- Accions climàtiques : vent, temperatura i neu 
- Accions químiques, físiques i biològiques (corrosió d’elements d’acer) 
 
ACCIDENTALS (A) : Aquelles amb una probabilitat d’ocurrència petita però de gran importància (sisme, incendi, impacte o explosió). 
 
 
3.1.1.1 – Accions gravitatòries 
 
D’acord amb a la Taula 3.1 del document DB-SE-AE es consideraran les següents accions variables segons el tipus d’ús de cada zona: 
200 Kg/m2 a les zones d’aparcament de vehicles lleugers, 300 Kg/m2 a les d’oficines i 100 Kg/m2 a les cobertes accessibles només per a 
conservació, en les que a més es considerarà el pes de totes les instal·lacions que hi hagi. 
En el càlcul de les càrregues permanents s’adoptaran a més els següents pesos propis de diferents elements estructurals i constructius :  
 



 

- Fàbrica de maó foradat : 1.200 Kg/m3 
- Fàbrica de maó calat : 1.500 Kg/m3 
- Fàbrica de maó massís : 1.800 Kg/m3 
- Formigó en massa : 2.300 Kg/m3 
- Formigó armat : 2.500 Kg/m3 
 
Es consideraran també les càrregues lineals definides en l’apartat 3.2 del document DB-SE-AE. 
 
3.1.1.2 – Accions del vent 
 
L’acció del vent es calcularà d’acord amb el capítol 3.3 i l’Annex D del Document Bàsic SE-AE Accions a l’Edificació. 
 
Segons l’annex D.1, Tarragona ciutat es troba en zona C amb una velocitat bàsica del vent de 29 m/s i per tan, per a un període de retorn 
de 50 anys, la pressió dinàmica a considerar és de 0.052 T/m2. 
 
Els coeficients d’exposició es calcularan d’acord amb l’annex D.2 per a un grau IV de raspor, corresponent a zona urbana en general i 
tindran uns valors progressivament creixents.  
 
Per a una esveltesa de l’edifici <5, els coeficients de pressió exterior segons l’apartat 3.3.4 seran : 
 
- Pressió en els paraments verticals a sobrevent : +0.8 
- Succió en els paraments verticals a sotavent : -0.7 
 
3.1.1.3 - Accions sísmiques 
 
Es d’aplicació obligada la “Norma de Construcción Sismorresistente Española : Parte general y edificación (NCSE-02)” que, a l’article 
1.2.2., obliga a qualificar aquest edifici “d’importància especial” per tractar-se d’una comissaria de policia. 
 
L’article 2.2. de la norma defineix l’acceleració sísmica de càlcul com : ac = S x ρ x ab sent : 
 
- ρ : un coeficient de risc, que per a construccions d’importància especial val : ρ = 1,30 
 
- ab : l’acceleració sísmica bàsica, expressada en relació al valor “g” de la gravetat i que a Tarragona ciutat val: ab = 0,04 x g 
 
- S : un coeficient de amplificació del terreny, de valor : S = C / 1,25 si ρ x ab ≤ 0,10 x g. En aquest cas es desconeixen encara les 
característiques del terreny fins a disposar del informe geotècnic. En el cas hipotètic de que es pugues considerar, per exemple, del tipus II 
seria: C = 1,30 i per tan: S = 1,30 / 1,25 = 1,04 
 
Es a dir: ac = 1,04 x 1,30 x 0,04 x g = 0,054 x g 
 
Segons l’article 1.2.3. de la norma és obligatòria la consideració d’accions sísmiques sobre l’estructura ja que es tracta d’una construcció 
d’importància especial. 
 
3.1.1.4 - Accions tèrmiques. 
 
Atenent al tipus d’estructura projectada, a les dimensions de l’edifici en el seu sentit longitudinal i d’acord amb l’article 3.4.1 del document 
DB-SE-AE, es comprovarà l’estructura sotmesa a accions tèrmiques derivades de les variacions de la temperatura. 
 
3.1.2 – COMPLIMENT DE LA INSTRUCCIÓ EHE 
 
3.1.2.1 – Descripció del sistema estructural 
 
Es planteja una estructura amb sostres bidireccionals de formigó armat recolzats en pilars aïllats i murs. Ers preveuen pilars interiors de 
formigó i metàl·lics a les façanes transversals 
Els gruixos dels forjats acompliran els valors mínims definits en l’article 56.2 de la Instrucció EHE. En tot cas es comprovarà que, amb les 
càrregues previstes, la fletxa activa no sigui superior a 1 cm ni a 1/400 de la llum en qualsevol de les direccions que es verifiqui, d’acord 
també a la Instrucció EHE. 

 
 
3.1.2.2 – Programa i mètode de càlcul 
  
Per al càlcul dels esforços, desplaçaments i armats dels elements estructurals així com per a la seva comprovació 
es preveu utilitzar el programa informàtic Cypecad Espacial, adaptat a la Instrucció EHE i al CTE. Està 
comercialitzat per l’empresa Cype Ingenieros de l’Avinguda Eusebio Sempere nº 5 d’Alacant. 
El programa modelitza l’estructura en elements, barres i nusos i calcula les accions de vent i sísmiques d’acord 
amb la normativa vigent, aplicant-les automàticament en els elements afectats. 
El programa realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes matricials de rigidesa. Estableix la 
compatibilitat de deformacions a tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i crea la hipòtesis de 
indeformabilitat del plànol de cada planta, per a simular el comportament rígid dels forjats, impedint els 
desplaçaments relatius entre els seus nusos, de manera que cada planta només pugui girar i desplaçar-se en el 
seu conjunt (tres graus de llibertat).  
Als efectes de l’obtenció dels desplaçaments i les sol·licitacions, per a tots els estats de càrrega el programa 
realitza un càlcul estàtic i suposa un comportament lineal dels materials, per tant, un càlcul en primer ordre.  
 
El programa dimensiona les seccions segons la Teoria dels Estats Límits, definida en l’article 8 de la Instrucció 
EHE, utilitzant el Mètode de Càlcul en Trencament. A efectes de l’armat dels diferents tipus d’elements 
estructurals aplica les quanties mínimes que fixa la Taula 42.3.5 de la Instrucció. 
3.1.2.3 – Estats de càrrega i coeficients de seguretat 
 
S’adoptaran les combinacions d’accions definides a la Instrucció EHE i al CTE, amb els coeficients de seguretat 
establerts en cada cas. 
 
3.1.2.4 – Característiques del formigó 
 
3.1.2.4.1 - Tipus de formigó 
 
D’acord amb la tipificació establerta en l’article 39.2 de la Instrucció EHE, es preveu utilitzar els següents tipus de 
formigó: 
 
-   Formigó tipus HA-30/B/12/IIIa, als pilars, murs i forjats exteriors, no protegits. 
 
-   Formigó tipus HA-30/B/12/I, als pilars, murs i forjats interiors o protegits. 
 
Els tipus de formigó a utilitzar en els fonaments i en els elements de contenció de terres dependrà de les seves 
característiques, (llosa de fonaments, pilots, sabates, pantalles, etc) i del nivell d’agressivitat del terreny i/o de les 
aigües freàtiques en el seu cas. 
 
3.1.2.4.2 - Resistència a compressió 
 
En aquesta obra es preveu utilitzar formigó de resistència característica fCK=30 N/mm² a tots els elements 
estructurals. 
 
3.1.2.4.3 - Docilitat 
 
La docilitat dels formigons serà la necessària per que, amb els mètodes previstos de posada a l’obra i 
compactació, s’aconsegueixi un perfecte ompliment dels encofrats sense l’aparició de cadolles. 
 
Es preveu la utilització de formigons amb dos tipus diferents de consistència : 
 

- Consistència fluida, (assentament de 10 a 15 cm en el con d’Abrams), per el formigó de les pantalles i dels 
pilots en cas que s’utilitzin aquests elements estructurals. 

 
- Consistència tova, (assentament de 6 a 9 cm en el con d’Abrams), per el formigó de la resta d’elements 

estructurals. 



 

 
D’acord amb la Instrucció EHE, s’admetrà una tolerància de ±2 cm a l’assentament dels formigons de 
consistència fluida i de ±1 cm als de consistència tova. 
 
3.1.2.4.4 - Grandària màxima dels àrids 
 
Es preveu utilitzar formigons amb àrids de grandària màxima 20 mm a les pantalles, pilots, enceps i/o lloses de 
fonaments en el seu cas i de grandària màxima 12 mm a la resta d’elements estructurals de l’obra. 

 
 

3.1.2.4.5 - Tipus i contingut de ciment 
 
En la fabricació dels formigons d’aquesta obra es preveu utilitzar ciment del tipus CEM I 32,5 UNE 80301:96, 
definit a la norma RC-97 “Instrucció per a la recepció de ciments”. 
D’acord amb l’article 37.3.2 de la Instrucció EHE, el contingut mínim de ciment en els diferents tipus de formigons 
previstos, a efectes de garantir la seva durabilitat, serà: 
 

-  Formigons  en  classe  general  d’exposició  tipus  I : 250 Kg/m3 
 
-  Formigons  en  classe  general  d’exposició  tipus  IIa : 275 Kg/m3 
 
-  Formigons  en  classe  general  d’exposició  tipus  IIa+Qa : 325 Kg/m3 

 
-  Formigons  en  classe  general  d’exposició  tipus  IIIa : 300 Kg/m3 

 
3.1.2.4.6 - Relació aigua-ciment 
 
D’acord amb el mateix article 37.3.2, la màxima relació aigua-ciment deurà ser <=0,65 per als elements 
estructurals en classe d’exposició I, <=0,60 en classe IIa i <=0,50 en classes IIa+Qa i IIIa. 
3.1.2.4.7 - Característiques mecàniques. Diagrama de càlcul 
 
El programa informàtic Cypecad Espacial dimensiona les seccions de formigó armat, en els estats límits últims, 
pel mètode de la paràbola-rectàngle, amb els diagrames tensió-deformació definits a la normativa vigent. 
 
 
3.1.2.5 – Característiques de l’acer corrugat 
 
3.1.2.5.1 - Límit elàstic de l’acer 
 
El projecte preveu utilitzar dos tipus de barres per a armadures : 
 
- Barres corrugades tipus B 500 S de límit elàstic igual o superior a 500 N/mm², a tots els elements estructurals. 
 
- Barres corrugades tipus B 500 T de límit elàstic igual o superior a 500 N/mm², a totes les malles electrosoldades 
de l’obra. 
 
 
3.1.2.5.2 - Diagrama de càlcul 
 
El programa informàtic Cypecad Espacial es regeix pels diagrames de càlcul tensió-deformació característic i de 
càlcul de l’acer definits en els articles 38.2 i 38.4 de la Instrucció EHE. 
 
3.1.2.5.3 - Característiques del material i assaigs 
 

El projecte preveu la utilització de barres corrugades que compleixin amb les característiques fixades a l’article 31 
de la EHE. Pel que fa al control de qualitat, s’efectuaran els assaigs especificats a l’article 90, per a un control 
d’execució a nivell normal. 
3.1.2.5.4 - Recobriments 
 
Atenent als criteris de durabilitat del formigó en base els quals l’article 37.2.4 de la Instrucció EHE fixa els 
recobriments nominals de les armadures, aquests seran : 
 

-  70 mm a les pantalles i pilots en el seu cas. 
 
-  45 mm a tots els elements estructurals exteriors no protegits. 

 
-   35 mm a la llosa de fonaments en el seu cas i en els murs. 
 
-   30 mm a tots els elements estructurals interiors o protegits. 

 
 
3.1.2.6 – Coeficients de minoració de les resistències 
 
D’acord amb l’article 15.3 de la Instrucció EHE, s’aplicaran els següents coeficients de seguretat per a l’estudi 
dels estats límits últims : 
 
- Coeficient de minoració de l’acer de les armadures : γs = 1,15 
- Coeficient de minoració del formigó : γc = 1,50 
 
3.1.3 – FONAMENTS 
 
El dimensionat de les diferents elements estructurals dels fonaments es farà segons la Teoria dels Estats Límits 
Últims (apartat 3.2.1 del document DB-SE) i dels Estats Límits de Servei (apartat 3.2.2 del document DB-SE). El 
comportament dels fonaments es comprovarà front a la capacitat portant (resistència i estabilitat) i a l’aptitud de 
servei. 
 
Es consideraran en tot moment les recomanacions i els valors de les característiques dels terrenys definides en el 
informe geotècnic. 
 
 
3.1.4 – ESTRUCTURES D’ACER 
 
En fase del Projecte Bàsic es preveu col·locar pilars metàl·lics a les façanes transversals.  
 
 
3.1.5 – ESTRUCTURES DE FÀBRICA 
 
En fase del Projecte Bàsic no es preveu cap element portant de fàbrica integrat en l’estructura principal de l’edifici. 
 
 
3.1.6 – ESTRUCTURES DE FUSTA 
 
 
En fase del Projecte Bàsic no es preveu cap element estructural de fusta integrat en l’estructura principal de 
l’edifici. 
 

 



 

4.02. Seguretat en cas d’incendi: 
 
Aquest apartat es desenvolupa de manera amplia en l’apartat de la memòria CN COMPLIMENT DE LA 
NORMATIVA en el paràgraf  3.01.02 Seguretat en cas d’incendi 
 
4.03. Seguretat d’utilització: 

 
Les exigències bàsiques de seguretat d’utilització (SU) estan especificades a l’article 12 de la Part I del CTE: 
- SU 1: Seguretat enfront al risc de caigudes* 
- SU 2: Seguretat enfront al risc d’impactes o d’enganxada 
- SU 3: Seguretat enfront al risc de confinament 
- SU 4: Seguretat enfront al risc causat per una il·luminació inadequada 
- SU 5: Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
- SU 6: Seguretat enfront al risc d’ofegament 
- SU 7: Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
- SU 8: Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
 
Aquest apartat es desenvolupa de manera amplia en l’apartat de la memòria CN COMPLIMENT DE LA 
NORMATIVA en el paràgraf  3.01.3 Seguretat d’utilització  
4.04. Salubritat: 

 
Les exigències bàsiques de salubritat (HS) estan indicades a l’article 13 de la Part I del CTE, i són: 
- HS 1: Protecció enfront a la humitat 
- HS 2: Recollida i evacuació de residus 
- HS 3: Qualitat de l’aire interior 
- HS 4: Subministrament d’aigua * 
- HS 5: Evacuació d’aigües 
 
Aquest apartat es desenvolupa de manera amplia en l’apartat de la memòria CN COMPLIMENT DE LA 
NORMATIVA en el paràgraf  3.02.1 Salubritat  
 

4.05. Protecció enfront el soroll: 
 
 

Exigències d'aïllament a soroll aeri entre diferents unitats d’ús 
 

 
Protecció enfront al soroll generat en  

recintes de diferent unitat d’ús 

Aïllament acústic a soroll aeri DnT,A 
Recintes protegits Recintes habitables Recintes que no 

comparteixen ni portes ni 
finestres ≥ 50 dBA ≥ 45 dBA 

Índex global de reducció acústica, RA 
Recintes protegits Recintes habitables 
portes o finestres  

≥ 30 dBA 
portes o finestres 

≥ 20 dBA 

Recintes que 
comparteixen portes o 
finestres  

Mur ≥ 50 dBA 

 

Exigència d’aïllament al soroll generat en recintes de la mateix unitat d’ús 
 

Aïllament acústic a soroll aeri dels envans RA 
En edificis d’ús  

residencial privat ≥ 33 dBA 

 

Exigències d'aïllament al soroll generat en recintes d’instal·lacions i recintes d’activitat 
 

Aïllament acústic a soroll aeri DnT,A 
Recintes protegits Recintes habitables 

≥ 55 dBA 
 

≥ 45 dBA 
Si comparteixen portes i finestres: 
RA de 30 i 50 dBA de les portes o 
finestres i del mur respectivament 

 

Exigències d’aïllament del soroll procedent de l’exterior en recintes protegits 
 

Aïllament acústic a soroll 
aeri D2m,nT,Atr 

Índex de soroll dia, 
Ld

 (dBA) 
Aules Estances 

Ld ≤ 60 30 dBA 30 dBA 

60 < Ld ≤ 65 30 dBA 32 dBA 

65 < Ld ≤ 70 32 dBA 37 dBA 

70 < Ld ≤ 75 37 dBA 42 dBA 

 
L’aïllament a soroll aeri, 
D2m,nT,Atr entre un recinte 
protegit i l’exterior es limiten 
en funció de l’ús de l’edifici, i 
dels valors de l’índex de soroll 
dia, Ld. 

Ld > 75 42 dBA 47 dBA 

 

 
El  valor de l'índex de soroll dia, Ld, l’ha de proporcionar l’administració o ajuntament del municipi on es projecta 
l’edifici. 
 

Protecció en recintes habitables i en recintes protegits confrontants amb altres edificis; mitgeres 
 
L’aïllament a soroll aeri D2m,nT,Atr  de cadascun dels tancaments d’una mitgera entre dos edificis no serà menor que 
40 dBA o alternativament l’aïllament acústic a soroll aeri (DnT,A) corresponent al conjunt dels dos tancaments no 
serà menor a 50dBA. 
 

Exigències d'aïllament al soroll d’impactes generat en recintes d’una altre unitat d’ús 
 

Nivell global de pressió de soroll d’impactes, L’nT,w  
Recintes protegits 

≤ 65 dB 
 
Aquesta exigència no és d’aplicació en el cas de recintes protegits tocant horitzontalment amb una escala situada 

en una zona comú. 



 

Exigències d'aïllament al soroll d’impactes generat en un recinte d’instal·lacions o activitat 
 

Nivell global de pressió de soroll d’impactes, L’nT,w 
 

Recintes protegits / Recintes Habitables 
≤ 60 dB 

 

Exigències de Control de Reverberació 
 

 
Control de reverberació; Valors límit (T500,1K,2K) 

 
T60 promig a 500Hz 1KHz i 2KHz 

Buides Amb butaques Aules i sales de 
conferències de          V< 
350 m3 

 T ≤ 0,7 s T ≤ 0,5 s 

T60 promig a 500Hz 1KHz i 2KHz 
Restaurants i menjadors 
buits T ≤ 0,9 s 

Absorció equivalent 
Zones comunes 
confrontades amb 
recintes protegits que 
comparteixin portes 
(ús residencial públic, 
docent o hospitalari) 

A ≥ 0,2 m2 per cada metre cúbic 
del volum del recinte 

 

 

Soroll i vibracions de les instal·lacions  
 
Pel que fa a l’apartat del soroll i les vibracions volem recordar les especificacions generals de l’apartat 2.3 de 
l’HR. És important veure tots els apartats que es citen en aquest punt de l’HR: 
 

1. Es limitaran els nivells de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes 

protegits i habitables de l’edifici a través de les seves subjeccions o punts de contacte amb els elements 

constructius, de tal forma que no s’augmenti perceptiblement els nivells de soroll deguts a les restants 

fonts de soroll de l’edifici. 

2. El nivell de potència acústica màxim dels equips generadors de soroll estacionari (cremadors, 

calderes,bombes d’impulsió, la maquinària d’ascensors, compressors, grups electrògens, extractors, etc) 

situats en recintes d’instal3lacions, així com les reixetes i difusors terminals de les instal·lacions d’aire 

condicionat, serà tal que es compleixin els nivells d’immissió en els recintes confrontats, expressats en el 

desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido. 

3. El nivell de potència acústica màxim dels equips situats en cobertes i en zones exteriors annexes, serà tal 

que en l’entorn de l’equip i en els recintes habitables i protegits no se superin els objectius de qualitat 

acústica corresponents. 

4. A més, es tindran en compte les especificacions dels apartats 3.3,3.1.4.1.2,3.1.4.2.2 i 5.1.4 del DB-HR. 

Establiment dels requeriments a complir per a cada recinte: 

 

Resum de les exigències de l’espai sota estudi 
 
Aules de qualsevol tipus (espais per formació): 

• Aïllament entre aules: 50 dBA de DnT,A , en cas que no comparteixin ni portes ni finestres. Aquest seria el 

cas de l’aïllament exigit entre aules superposades (entre plantes).  

Pel cas de les aules adjacents, com que la separació entre aules conté una finestra, l’aïllament requerit 
és: RA de 30 dBA de la finestra i 50 dBA de la paret. 

• Aïllament entre aules i passadís, com que comparteix porta i finestres: RA de 30 dBA de la porta o finestra 

i 50 dBA de la paret. 

• Aïllament de façana: Considerant un Ld com a màxim de 60 dBA, s’haurà de complir un D2m,nT,Atr  de 30 

dBA per les aules.  

• El nivell global de pressió a soroll d’impactes entre aules i recintes confrontats o adjacents, que no siguin 

d’activitat o instal·lacions, ha de ser com a màxim de 65 dB, de L’nT,w.  

• El nivell global de pressió a soroll d’impactes respecte recintes d’instal·lacions ha de ser com a màxim de 

60 dB  de L’nT,w. 

• Temps de reverberació: 

Aules: Temps de reverberació màxim de 0,5 segons (promig de 500Hz , 1KHz i 2KHz), considerant aula 
amb butaques o màxim de 0,7 segons si es considera aula buida. 

 
Passadissos:  

• Temps de reverberació: 

Tots els passadissos que comuniquen a través de portes amb recintes protegits hauran de complir amb les 
condicions d’absorció equivalent de les zones comuns; 0,2m2 d’abosrció equivalent per cada m3. És el cas 
dels passadissos de les aules o altres recintes protegits. 

 
 
 
 
4.06. Estalvi d’energia: 

 
Les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) estan enumerades a l’article 15 de la Part I del CTE: 
- HE 1: Limitació de 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’aigua calenta sanitària * 
- HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 
Aquest apartat es desenvolupa de manera amplia en l’apartat de la memòria CN COMPLIMENT DE LA 
NORMATIVA en el paràgraf  3.02.3 Estalvi d’energia 
 
 
 
 











































 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- RESUM DEL PRESSUPOST 
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NOVA CONSTRUCCIÓ DE L´IES FABRA I COATS
CLAU: INB-08492

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 7: Subactivitat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subactivitat 01.01.OR.03.02.01.01  Cobertes planes 29.601,82

Subactivitat 01.01.OR.03.02.01.02  Cobertes inclinades 197.200,44

Activitat 01.01.OR.03.02.01  Cobertes 226.802,26

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.01  QGD 9.654,73

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.03  Subq. P1 nord 2.405,05

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.04  Subq. P1 sud 2.562,45

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.05  Subq. P1 oest 2.075,98

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.06  Subq. P2 nord 2.463,16

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.07  Subq. P2 sud 3.230,23

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.08  Subq. P2 oest 1.975,92

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.09  Subq. P3 3.422,01

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.10  Subq. clima 1 1.981,43

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.11  Subq. clima 2 1.806,20

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.13  Subq. aula tecnologia 2.259,24

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.15  Subq. aula laboratori 1 1.749,18

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.16  Subq. aula laboratori 2 1.749,18

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.17  Subq. aula laboratori 3 1.749,18

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.18  Subq. Gimnas 2.698,35

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.19  Subq. Office 805,24

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.20  Subq. sala calderes 2.443,64

Activitat 01.01.OR.06.03.01  Quadres elèctrics 45.031,17

Subactivitat 01.01.OR.06.05.05.01  Elements de Camp 20.337,33

Subactivitat 01.01.OR.06.05.05.02  Quadres de Control 20.896,58

Subactivitat 01.01.OR.06.05.05.03  Lloc de Supervisió 9.464,71

Subactivitat 01.01.OR.06.05.05.04  Variadors de freqüencia 2.998,60

Activitat 01.01.OR.06.05.05  Control Controlli 53.697,22

Subactivitat 01.01.OR.06.06.01.06  RACK principal 5.388,55

Subactivitat 01.01.OR.06.06.01.07  RACK secundari 3.023,12

Subactivitat 01.01.OR.06.06.01.08  Cablejat estructurat+punts 36.268,38

Activitat 01.01.OR.06.06.01  Telecomunicacions 44.680,05

Subactivitat 01.03.ON.06.01.01.01  Pericons i pous 1.187,37

Subactivitat 01.03.ON.06.01.01.02  Distribució 9.854,31

Activitat 01.03.ON.06.01.01  Pista exterior, passera i serveis 11.041,68

Subactivitat 01.03.ON.06.01.03.01  Reixes 6.916,96

Activitat 01.03.ON.06.01.03  Pista polisportiva i passera 6.916,96

Subactivitat 01.03.ON.06.03.03.01  Distribució 1.879,67

Subactivitat 01.03.ON.06.03.03.02  Enllumenat exterior 3.127,32

Activitat 01.03.ON.06.03.03  Pista polisportiva 5.006,99

Subactivitat 01.03.ON.06.09.01.01  Xarxa aigua per BIES 1.415,96

Subactivitat 01.03.ON.06.09.01.02  Punt de control ruixadors 4.940,43

Activitat 01.03.ON.06.09.01  Escomesa 6.356,39

EUR

NOVA CONSTRUCCIÓ DE L´IES FABRA I COATS
CLAU: INB-08492

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
399.532,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 6: Activitat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.01.OR.00.01.01  Exteriors 25.561,89

Activitat 01.01.OR.00.01.02  Sostres 10.955,74

Activitat 01.01.OR.00.01.03  Coberta 48.956,03

Activitat 01.01.OR.00.01.04  Divisòries 18.020,08

Activitat 01.01.OR.00.01.05  Paviments 77.310,00

Activitat 01.01.OR.00.01.06  Portes i finestres 2.764,78

Activitat 01.01.OR.00.01.07  Instal�lacions i equipaments 14.849,64

Activitat 01.01.OR.00.01.08  Revestiments 62.900,58

Títol 01.01.OR.00.01  Enderrocs 261.318,74

Activitat 01.01.OR.02.02.01  Llindes 19.516,97

Activitat 01.01.OR.02.02.03  Reforços i reparacions sostres 33.885,97

Activitat 01.01.OR.02.02.04  Escales 14.449,81

Activitat 01.01.OR.02.02.05   Massissat entrebigat 44.288,44

Activitat 01.01.OR.02.02.06  Encavallades 84.526,10

Activitat 01.01.OR.02.02.07  Pilars 5.068,98

Activitat 01.01.OR.02.02.08  Ignifugació 144.722,16

Títol 01.01.OR.02.02  Estructura 346.458,43

Activitat 01.01.OR.03.01.01  Soleres 48.190,75

Activitat 01.01.OR.03.01.02  Murs 26.554,16

Títol 01.01.OR.03.01  Envolvent sota rasant 74.744,91

Activitat 01.01.OR.03.02.01  Cobertes 226.802,26

Activitat 01.01.OR.03.02.02  Façanes 243.086,11

Activitat 01.01.OR.03.02.04  Fusteria i serralleria exterior 344.510,71

Títol 01.01.OR.03.02  Envolvent sobre rasant 814.399,08

Activitat 01.01.OR.04.01.01  Envans i elements divisoris 585.992,45

Activitat 01.01.OR.04.01.02  Fusteria i serralleria interior 249.144,80

Títol 01.01.OR.04.01  Elements divisòris verticals 835.137,25

Activitat 01.01.OR.04.02.01  Paviments elevats 40.079,60

Activitat 01.01.OR.04.02.02  Cels rasos 13.726,80

Títol 01.01.OR.04.02  Elements divisoris horitzontals 53.806,40

Activitat 01.01.OR.05.02.01  Paviments 404.718,68

Activitat 01.01.OR.05.02.02  Sostres 204.754,69

Títol 01.01.OR.05.02  Revestiment de paraments horitzontals 609.473,37

Activitat 01.01.OR.06.01.01  Pericons i pous 2.429,08

Activitat 01.01.OR.06.01.02  Distribució 17.941,48

Activitat 01.01.OR.06.01.03  Desguas sanitaris 2.272,61

Activitat 01.01.OR.06.01.04  Coberta i baixants façana 15.593,61

Activitat 01.01.OR.06.01.05  Reixes 5.609,43

Títol 01.01.OR.06.01  Sanejament IES 43.846,21

Activitat 01.01.OR.06.02.01  Distribució interior IES 16.041,55

Activitat 01.01.OR.06.02.02  Aixetes 9.787,47

EUR



NOVA CONSTRUCCIÓ DE L´IES FABRA I COATS
CLAU: INB-08492

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

Activitat 01.01.OR.06.02.03  Captació solar 15.493,35

Títol 01.01.OR.06.02  Fontaneria 41.322,37

Activitat 01.01.OR.06.03.01  Quadres elèctrics 45.031,17

Activitat 01.01.OR.06.03.02  Linies de distribució 191.918,28

Activitat 01.01.OR.06.03.03  Punts de consum 160.346,03

Activitat 01.01.OR.06.03.04  Terres 4.042,73

Títol 01.01.OR.06.03  Electricitat IES 401.338,21

Activitat 01.01.OR.06.05.01  Equips 55.629,25

Activitat 01.01.OR.06.05.02  Distribució 88.312,56

Activitat 01.01.OR.06.05.03  Unitats Terminals 60.517,92

Activitat 01.01.OR.06.05.04  Producció  CF+ACS 37.758,44

Activitat 01.01.OR.06.05.05  Control Controlli 53.697,22

Títol 01.01.OR.06.05  Calefacció/Ventilació IES 295.915,39

Activitat 01.01.OR.06.06.01  Telecomunicacions 44.680,05

Activitat 01.01.OR.06.06.02  Megafonia 16.259,23

Activitat 01.01.OR.06.06.03  TV/FM 2.043,63

Activitat 01.01.OR.06.06.04  Interfonia 672,44

Activitat 01.01.OR.06.06.05  Timbres 1.769,84

Títol 01.01.OR.06.06  ICT IES 65.425,19

Activitat 01.01.OR.06.09.01  Ruixadors 48.341,03

Activitat 01.01.OR.06.09.02  Instal.lacions contra incendis 49.539,33

Títol 01.01.OR.06.09  Protecció Contra Incendis IES 97.880,36

Activitat 01.01.OR.06.10.01  Parallamps 4.201,83

Activitat 01.01.OR.06.10.02  Anti intrusió 9.104,63

Títol 01.01.OR.06.10  Seguretat 13.306,46

Activitat 01.01.OR.07.03.01  Magatzem 3.372,06

Activitat 01.01.OR.07.03.02  Cocció 1.206,52

Activitat 01.01.OR.07.03.03  Rentat de vaixella 8.639,98

Activitat 01.01.OR.07.03.04  Entregues 3.772,26

Activitat 01.01.OR.07.03.05  Barra 1.383,89

Títol 01.01.OR.07.03  Equipament de cuina 18.374,71

Activitat 01.03.ON.03.01.01  Soleres 38.192,92

Títol 01.03.ON.03.01  Envolvent sota rasant 38.192,92

Activitat 01.03.ON.03.02.01  Cobertes 28.063,99

Activitat 01.03.ON.03.02.02  Façanes 48.341,63

Activitat 01.03.ON.03.02.04  Fusteria i serralleria exterior 85.296,48

Títol 01.03.ON.03.02  Envolvent sobre rasant 161.702,10

Activitat 01.03.ON.04.01.01  Envans i elements divisoris 3.505,38

Títol 01.03.ON.04.01  Elements divisoris verticals 3.505,38

Activitat 01.03.ON.04.02.01  Paviments elevats 206,18

Activitat 01.03.ON.04.02.02  Cels rasos 4.844,17

Títol 01.03.ON.04.02  Elements divisoris horitzontals 5.050,35

Activitat 01.03.ON.05.02.01  Paviments 34.225,46

Títol 01.03.ON.05.02  Revestiments de paraments horitzontals 34.225,46

EUR
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Activitat 01.03.ON.06.01.01  Pista exterior, passera i serveis 11.041,68

Activitat 01.03.ON.06.01.03  Pista polisportiva i passera 6.916,96

Títol 01.03.ON.06.01  Sanejament 17.958,64

Activitat 01.03.ON.06.02.01  Escomesa 4.421,14

Activitat 01.03.ON.06.02.02  Serveis pista 1.257,76

Títol 01.03.ON.06.02  Fontaneria 5.678,90

Activitat 01.03.ON.06.03.01  Escomesa 6.776,09

Activitat 01.03.ON.06.03.02  Serveis pista 3.416,90

Activitat 01.03.ON.06.03.03  Pista polisportiva 5.006,99

Títol 01.03.ON.06.03  Electricitat 15.199,98

Activitat 01.03.ON.06.06.01  Distribució 1.487,00

Activitat 01.03.ON.06.06.02  Megafonia 578,28

Activitat 01.03.ON.06.06.04  Timbres 417,76

Títol 01.03.ON.06.06  ICT 2.483,04

Activitat 01.03.ON.06.09.01  Escomesa 6.356,39

Activitat 01.03.ON.06.09.02  Serveis pista 1.424,12

Títol 01.03.ON.06.09  Protecció contra incendis 7.780,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.264.524,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5: Títol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Títol 01.01.OR.00.01  Enderrocs 261.318,74

Títol 01.01.OR.00.02  Serveis afectats 14.588,05

Subcapítol 01.01.OR.00  Enderrocs i serveis afectats 275.906,79

Títol 01.01.OR.01.01  Moviment de terres 11.913,02

Subcapítol 01.01.OR.01  Moviment de terres 11.913,02

Títol 01.01.OR.02.01  Fonaments 181.286,19

Títol 01.01.OR.02.02  Estructura 346.458,43

Subcapítol 01.01.OR.02  Sistema estructural 527.744,62

Títol 01.01.OR.03.01  Envolvent sota rasant 74.744,91

Títol 01.01.OR.03.02  Envolvent sobre rasant 814.399,08

Subcapítol 01.01.OR.03  Sistema d'envolvent 889.143,99

Títol 01.01.OR.04.01  Elements divisòris verticals 835.137,25

Títol 01.01.OR.04.02  Elements divisoris horitzontals 53.806,40

Subcapítol 01.01.OR.04  Sistema de compartimentació 888.943,65

Títol 01.01.OR.05.01  Revestiments de paraments verticals 320.647,55

Títol 01.01.OR.05.02  Revestiment de paraments horitzontals 609.473,37

Subcapítol 01.01.OR.05  Sistema d'acabats interiors 930.120,92

Títol 01.01.OR.06.01  Sanejament IES 43.846,21

Títol 01.01.OR.06.02  Fontaneria 41.322,37

Títol 01.01.OR.06.03  Electricitat IES 401.338,21

Títol 01.01.OR.06.05  Calefacció/Ventilació IES 295.915,39

Títol 01.01.OR.06.06  ICT IES 65.425,19

Títol 01.01.OR.06.07  Transport 29.287,76

EUR
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Títol 01.01.OR.06.09  Protecció Contra Incendis IES 97.880,36

Títol 01.01.OR.06.10  Seguretat 13.306,46

Títol 01.01.OR.06.11  Ajudes 21.650,00

Subcapítol 01.01.OR.06  Sistema de condicionaments i instal�lacions 1.009.971,95

Títol 01.01.OR.07.01  Equipament general 37.468,71

Títol 01.01.OR.07.02  Sanitaris 15.969,59

Títol 01.01.OR.07.03  Equipament de cuina 18.374,71

Subcapítol 01.01.OR.07  Equipament 71.813,01

Títol 01.03.ON.00.02  Serveis afectats 2.534,06

Subcapítol 01.03.ON.00  Enderrocs i serveis afectats 2.534,06

Títol 01.03.ON.01.01  Moviment de terres 19.704,51

Subcapítol 01.03.ON.01  Moviment de terres 19.704,51

Títol 01.03.ON.02.01  Fonaments 33.214,28

Títol 01.03.ON.02.03  Estructura 18.861,87

Subcapítol 01.03.ON.02  Sistema estructural 52.076,15

Títol 01.03.ON.03.01  Envolvent sota rasant 38.192,92

Títol 01.03.ON.03.02  Envolvent sobre rasant 161.702,10

Subcapítol 01.03.ON.03  Sistema d'envolvent 199.895,02

Títol 01.03.ON.04.01  Elements divisoris verticals 3.505,38

Títol 01.03.ON.04.02  Elements divisoris horitzontals 5.050,35

Subcapítol 01.03.ON.04  Sistema de compartimentació 8.555,73

Títol 01.03.ON.05.01  Revestiments de paraments verticals 11.435,94

Títol 01.03.ON.05.02  Revestiments de paraments horitzontals 34.225,46

Subcapítol 01.03.ON.05  Sistema d'acabats interiors 45.661,40

Títol 01.03.ON.06.01  Sanejament 17.958,64

Títol 01.03.ON.06.02  Fontaneria 5.678,90

Títol 01.03.ON.06.03  Electricitat 15.199,98

Títol 01.03.ON.06.04  Combustibles 10.010,42

Títol 01.03.ON.06.06  ICT 2.483,04

Títol 01.03.ON.06.09  Protecció contra incendis 7.780,51

Títol 01.03.ON.06.11  Ajudes 4.000,00

Títol 01.03.ON.06.12  Drets Escomeses 77.700,00

Subcapítol 01.03.ON.06  Sistema de condicionaments i instal�lacions 140.811,49

Títol 01.03.ON.07.02  Sanitaris 2.989,49

Subcapítol 01.03.ON.07  Equipament 2.989,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.077.785,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.OR.00  Enderrocs i serveis afectats 275.906,79

Subcapítol 01.01.OR.01  Moviment de terres 11.913,02

Subcapítol 01.01.OR.02  Sistema estructural 527.744,62

Subcapítol 01.01.OR.03  Sistema d'envolvent 889.143,99

Subcapítol 01.01.OR.04  Sistema de compartimentació 888.943,65
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Subcapítol 01.01.OR.05  Sistema d'acabats interiors 930.120,92

Subcapítol 01.01.OR.06  Sistema de condicionaments i instal�lacions 1.009.971,95

Subcapítol 01.01.OR.07  Equipament 71.813,01

Capítol 01.01.OR  Rehabilitació 4.605.557,95

Subcapítol 01.03.ON.00  Enderrocs i serveis afectats 2.534,06

Subcapítol 01.03.ON.01  Moviment de terres 19.704,51

Subcapítol 01.03.ON.02  Sistema estructural 52.076,15

Subcapítol 01.03.ON.03  Sistema d'envolvent 199.895,02

Subcapítol 01.03.ON.04  Sistema de compartimentació 8.555,73

Subcapítol 01.03.ON.05  Sistema d'acabats interiors 45.661,40

Subcapítol 01.03.ON.06  Sistema de condicionaments i instal�lacions 140.811,49

Subcapítol 01.03.ON.07  Equipament 2.989,49

Capítol 01.03.ON  Obra nova 472.227,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.077.785,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.GR  Gestió de residus 63.682,32

Capítol 01.01.OR  Rehabilitació 4.605.557,95

Capítol 01.01.SS  Seguretat i Salut 85.851,04

Fase 01.01  EDIFICI B (NAU) 4.755.091,31

Capítol 01.03.GR  Gestió de residus 29.420,00

Capítol 01.03.ON  Obra nova 472.227,85

Capítol 01.03.SS  Seguretat i Salut 10.183,18

Fase 01.03  URBANITZACIÓ 511.831,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.266.922,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Fase Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fase 01.01  EDIFICI B (NAU) 4.755.091,31

Fase 01.03  URBANITZACIÓ 511.831,03

Obra 01  INB-08492 5.266.922,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.266.922,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  INB-08492 5.266.922,34

5.266.922,34

EUR
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NIVELL 7: Subactivitat %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subactivitat 01.01.OR.03.02.01.01  Cobertes planes 0,56

Subactivitat 01.01.OR.03.02.01.02  Cobertes inclinades 3,74

Activitat 01.01.OR.03.02.01  Cobertes 4,31

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.01  QGD 0,18

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.03  Subq. P1 nord 0,05

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.04  Subq. P1 sud 0,05

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.05  Subq. P1 oest 0,04

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.06  Subq. P2 nord 0,05

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.07  Subq. P2 sud 0,06

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.08  Subq. P2 oest 0,04

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.09  Subq. P3 0,06

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.10  Subq. clima 1 0,04

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.11  Subq. clima 2 0,03

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.13  Subq. aula tecnologia 0,04

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.15  Subq. aula laboratori 1 0,03

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.16  Subq. aula laboratori 2 0,03

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.17  Subq. aula laboratori 3 0,03

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.18  Subq. Gimnas 0,05

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.19  Subq. Office 0,02

Subactivitat 01.01.OR.06.03.01.20  Subq. sala calderes 0,05

Activitat 01.01.OR.06.03.01  Quadres elèctrics 0,85

Subactivitat 01.01.OR.06.05.05.01  Elements de Camp 0,39

Subactivitat 01.01.OR.06.05.05.02  Quadres de Control 0,40

Subactivitat 01.01.OR.06.05.05.03  Lloc de Supervisió 0,18

Subactivitat 01.01.OR.06.05.05.04  Variadors de freqüencia 0,06

Activitat 01.01.OR.06.05.05  Control Controlli 1,02

Subactivitat 01.01.OR.06.06.01.06  RACK principal 0,10

Subactivitat 01.01.OR.06.06.01.07  RACK secundari 0,06

Subactivitat 01.01.OR.06.06.01.08  Cablejat estructurat+punts 0,69

Activitat 01.01.OR.06.06.01  Telecomunicacions 0,85

Subactivitat 01.03.ON.06.01.01.01  Pericons i pous 0,02

Subactivitat 01.03.ON.06.01.01.02  Distribució 0,19

Activitat 01.03.ON.06.01.01  Pista exterior, passera i serveis 0,21

Subactivitat 01.03.ON.06.01.03.01  Reixes 0,13

Activitat 01.03.ON.06.01.03  Pista polisportiva i passera 0,13

Subactivitat 01.03.ON.06.03.03.01  Distribució 0,04

Subactivitat 01.03.ON.06.03.03.02  Enllumenat exterior 0,06

Activitat 01.03.ON.06.03.03  Pista polisportiva 0,10

Subactivitat 01.03.ON.06.09.01.01  Xarxa aigua per BIES 0,03

Subactivitat 01.03.ON.06.09.01.02  Punt de control ruixadors 0,09

Activitat 01.03.ON.06.09.01  Escomesa 0,12

EUR
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 6: Activitat %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.01.OR.00.01.01  Exteriors 0,49

Activitat 01.01.OR.00.01.02  Sostres 0,21

Activitat 01.01.OR.00.01.03  Coberta 0,93

Activitat 01.01.OR.00.01.04  Divisòries 0,34

Activitat 01.01.OR.00.01.05  Paviments 1,47

Activitat 01.01.OR.00.01.06  Portes i finestres 0,05

Activitat 01.01.OR.00.01.07  Instal�lacions i equipaments 0,28

Activitat 01.01.OR.00.01.08  Revestiments 1,19

Títol 01.01.OR.00.01  Enderrocs 4,96

Activitat 01.01.OR.02.02.01  Llindes 0,37

Activitat 01.01.OR.02.02.03  Reforços i reparacions sostres 0,64

Activitat 01.01.OR.02.02.04  Escales 0,27

Activitat 01.01.OR.02.02.05   Massissat entrebigat 0,84

Activitat 01.01.OR.02.02.06  Encavallades 1,60

Activitat 01.01.OR.02.02.07  Pilars 0,10

Activitat 01.01.OR.02.02.08  Ignifugació 2,75

Títol 01.01.OR.02.02  Estructura 6,58

Activitat 01.01.OR.03.01.01  Soleres 0,91

Activitat 01.01.OR.03.01.02  Murs 0,50

Títol 01.01.OR.03.01  Envolvent sota rasant 1,42

Activitat 01.01.OR.03.02.01  Cobertes 4,31

Activitat 01.01.OR.03.02.02  Façanes 4,62

Activitat 01.01.OR.03.02.04  Fusteria i serralleria exterior 6,54

Títol 01.01.OR.03.02  Envolvent sobre rasant 15,46

Activitat 01.01.OR.04.01.01  Envans i elements divisoris 11,13

Activitat 01.01.OR.04.01.02  Fusteria i serralleria interior 4,73

Títol 01.01.OR.04.01  Elements divisòris verticals 15,86

Activitat 01.01.OR.04.02.01  Paviments elevats 0,76

Activitat 01.01.OR.04.02.02  Cels rasos 0,26

Títol 01.01.OR.04.02  Elements divisoris horitzontals 1,02

Activitat 01.01.OR.05.02.01  Paviments 7,68

Activitat 01.01.OR.05.02.02  Sostres 3,89

Títol 01.01.OR.05.02  Revestiment de paraments horitzontals 11,57

Activitat 01.01.OR.06.01.01  Pericons i pous 0,05

Activitat 01.01.OR.06.01.02  Distribució 0,34

Activitat 01.01.OR.06.01.03  Desguas sanitaris 0,04

Activitat 01.01.OR.06.01.04  Coberta i baixants façana 0,30

Activitat 01.01.OR.06.01.05  Reixes 0,11

Títol 01.01.OR.06.01  Sanejament IES 0,83

Activitat 01.01.OR.06.02.01  Distribució interior IES 0,30

Activitat 01.01.OR.06.02.02  Aixetes 0,19

EUR
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Activitat 01.01.OR.06.02.03  Captació solar 0,29

Títol 01.01.OR.06.02  Fontaneria 0,78

Activitat 01.01.OR.06.03.01  Quadres elèctrics 0,85

Activitat 01.01.OR.06.03.02  Linies de distribució 3,64

Activitat 01.01.OR.06.03.03  Punts de consum 3,04

Activitat 01.01.OR.06.03.04  Terres 0,08

Títol 01.01.OR.06.03  Electricitat IES 7,62

Activitat 01.01.OR.06.05.01  Equips 1,06

Activitat 01.01.OR.06.05.02  Distribució 1,68

Activitat 01.01.OR.06.05.03  Unitats Terminals 1,15

Activitat 01.01.OR.06.05.04  Producció  CF+ACS 0,72

Activitat 01.01.OR.06.05.05  Control Controlli 1,02

Títol 01.01.OR.06.05  Calefacció/Ventilació IES 5,62

Activitat 01.01.OR.06.06.01  Telecomunicacions 0,85

Activitat 01.01.OR.06.06.02  Megafonia 0,31

Activitat 01.01.OR.06.06.03  TV/FM 0,04

Activitat 01.01.OR.06.06.04  Interfonia 0,01

Activitat 01.01.OR.06.06.05  Timbres 0,03

Títol 01.01.OR.06.06  ICT IES 1,24

Activitat 01.01.OR.06.09.01  Ruixadors 0,92

Activitat 01.01.OR.06.09.02  Instal.lacions contra incendis 0,94

Títol 01.01.OR.06.09  Protecció Contra Incendis IES 1,86

Activitat 01.01.OR.06.10.01  Parallamps 0,08

Activitat 01.01.OR.06.10.02  Anti intrusió 0,17

Títol 01.01.OR.06.10  Seguretat 0,25

Activitat 01.01.OR.07.03.01  Magatzem 0,06

Activitat 01.01.OR.07.03.02  Cocció 0,02

Activitat 01.01.OR.07.03.03  Rentat de vaixella 0,16

Activitat 01.01.OR.07.03.04  Entregues 0,07

Activitat 01.01.OR.07.03.05  Barra 0,03

Títol 01.01.OR.07.03  Equipament de cuina 0,35

Activitat 01.03.ON.03.01.01  Soleres 0,73

Títol 01.03.ON.03.01  Envolvent sota rasant 0,73

Activitat 01.03.ON.03.02.01  Cobertes 0,53

Activitat 01.03.ON.03.02.02  Façanes 0,92

Activitat 01.03.ON.03.02.04  Fusteria i serralleria exterior 1,62

Títol 01.03.ON.03.02  Envolvent sobre rasant 3,07

Activitat 01.03.ON.04.01.01  Envans i elements divisoris 0,07

Títol 01.03.ON.04.01  Elements divisoris verticals 0,07

Activitat 01.03.ON.04.02.01  Paviments elevats 0,00

Activitat 01.03.ON.04.02.02  Cels rasos 0,09

Títol 01.03.ON.04.02  Elements divisoris horitzontals 0,10

Activitat 01.03.ON.05.02.01  Paviments 0,65

Títol 01.03.ON.05.02  Revestiments de paraments horitzontals 0,65

EUR
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Activitat 01.03.ON.06.01.01  Pista exterior, passera i serveis 0,21

Activitat 01.03.ON.06.01.03  Pista polisportiva i passera 0,13

Títol 01.03.ON.06.01  Sanejament 0,34

Activitat 01.03.ON.06.02.01  Escomesa 0,08

Activitat 01.03.ON.06.02.02  Serveis pista 0,02

Títol 01.03.ON.06.02  Fontaneria 0,11

Activitat 01.03.ON.06.03.01  Escomesa 0,13

Activitat 01.03.ON.06.03.02  Serveis pista 0,06

Activitat 01.03.ON.06.03.03  Pista polisportiva 0,10

Títol 01.03.ON.06.03  Electricitat 0,29

Activitat 01.03.ON.06.06.01  Distribució 0,03

Activitat 01.03.ON.06.06.02  Megafonia 0,01

Activitat 01.03.ON.06.06.04  Timbres 0,01

Títol 01.03.ON.06.06  ICT 0,05

Activitat 01.03.ON.06.09.01  Escomesa 0,12

Activitat 01.03.ON.06.09.02  Serveis pista 0,03

Títol 01.03.ON.06.09  Protecció contra incendis 0,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
80,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5: Títol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Títol 01.01.OR.00.01  Enderrocs 4,96

Títol 01.01.OR.00.02  Serveis afectats 0,28

Subcapítol 01.01.OR.00  Enderrocs i serveis afectats 5,24

Títol 01.01.OR.01.01  Moviment de terres 0,23

Subcapítol 01.01.OR.01  Moviment de terres 0,23

Títol 01.01.OR.02.01  Fonaments 3,44

Títol 01.01.OR.02.02  Estructura 6,58

Subcapítol 01.01.OR.02  Sistema estructural 10,02

Títol 01.01.OR.03.01  Envolvent sota rasant 1,42

Títol 01.01.OR.03.02  Envolvent sobre rasant 15,46

Subcapítol 01.01.OR.03  Sistema d'envolvent 16,88

Títol 01.01.OR.04.01  Elements divisòris verticals 15,86

Títol 01.01.OR.04.02  Elements divisoris horitzontals 1,02

Subcapítol 01.01.OR.04  Sistema de compartimentació 16,88

Títol 01.01.OR.05.01  Revestiments de paraments verticals 6,09

Títol 01.01.OR.05.02  Revestiment de paraments horitzontals 11,57

Subcapítol 01.01.OR.05  Sistema d'acabats interiors 17,66

Títol 01.01.OR.06.01  Sanejament IES 0,83

Títol 01.01.OR.06.02  Fontaneria 0,78

Títol 01.01.OR.06.03  Electricitat IES 7,62

Títol 01.01.OR.06.05  Calefacció/Ventilació IES 5,62

Títol 01.01.OR.06.06  ICT IES 1,24

Títol 01.01.OR.06.07  Transport 0,56

EUR
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Títol 01.01.OR.06.09  Protecció Contra Incendis IES 1,86

Títol 01.01.OR.06.10  Seguretat 0,25

Títol 01.01.OR.06.11  Ajudes 0,41

Subcapítol 01.01.OR.06  Sistema de condicionaments i instal�lacions 19,18

Títol 01.01.OR.07.01  Equipament general 0,71

Títol 01.01.OR.07.02  Sanitaris 0,30

Títol 01.01.OR.07.03  Equipament de cuina 0,35

Subcapítol 01.01.OR.07  Equipament 1,36

Títol 01.03.ON.00.02  Serveis afectats 0,05

Subcapítol 01.03.ON.00  Enderrocs i serveis afectats 0,05

Títol 01.03.ON.01.01  Moviment de terres 0,37

Subcapítol 01.03.ON.01  Moviment de terres 0,37

Títol 01.03.ON.02.01  Fonaments 0,63

Títol 01.03.ON.02.03  Estructura 0,36

Subcapítol 01.03.ON.02  Sistema estructural 0,99

Títol 01.03.ON.03.01  Envolvent sota rasant 0,73

Títol 01.03.ON.03.02  Envolvent sobre rasant 3,07

Subcapítol 01.03.ON.03  Sistema d'envolvent 3,80

Títol 01.03.ON.04.01  Elements divisoris verticals 0,07

Títol 01.03.ON.04.02  Elements divisoris horitzontals 0,10

Subcapítol 01.03.ON.04  Sistema de compartimentació 0,16

Títol 01.03.ON.05.01  Revestiments de paraments verticals 0,22

Títol 01.03.ON.05.02  Revestiments de paraments horitzontals 0,65

Subcapítol 01.03.ON.05  Sistema d'acabats interiors 0,87

Títol 01.03.ON.06.01  Sanejament 0,34

Títol 01.03.ON.06.02  Fontaneria 0,11

Títol 01.03.ON.06.03  Electricitat 0,29

Títol 01.03.ON.06.04  Combustibles 0,19

Títol 01.03.ON.06.06  ICT 0,05

Títol 01.03.ON.06.09  Protecció contra incendis 0,15

Títol 01.03.ON.06.11  Ajudes 0,08

Títol 01.03.ON.06.12  Drets Escomeses 1,48

Subcapítol 01.03.ON.06  Sistema de condicionaments i instal�lacions 2,67

Títol 01.03.ON.07.02  Sanitaris 0,06

Subcapítol 01.03.ON.07  Equipament 0,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
96,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Subcapítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.OR.00  Enderrocs i serveis afectats 5,24

Subcapítol 01.01.OR.01  Moviment de terres 0,23

Subcapítol 01.01.OR.02  Sistema estructural 10,02

Subcapítol 01.01.OR.03  Sistema d'envolvent 16,88

Subcapítol 01.01.OR.04  Sistema de compartimentació 16,88

EUR
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Subcapítol 01.01.OR.05  Sistema d'acabats interiors 17,66

Subcapítol 01.01.OR.06  Sistema de condicionaments i instal�lacions 19,18

Subcapítol 01.01.OR.07  Equipament 1,36

Capítol 01.01.OR  Rehabilitació 87,44

Subcapítol 01.03.ON.00  Enderrocs i serveis afectats 0,05

Subcapítol 01.03.ON.01  Moviment de terres 0,37

Subcapítol 01.03.ON.02  Sistema estructural 0,99

Subcapítol 01.03.ON.03  Sistema d'envolvent 3,80

Subcapítol 01.03.ON.04  Sistema de compartimentació 0,16

Subcapítol 01.03.ON.05  Sistema d'acabats interiors 0,87

Subcapítol 01.03.ON.06  Sistema de condicionaments i instal�lacions 2,67

Subcapítol 01.03.ON.07  Equipament 0,06

Capítol 01.03.ON  Obra nova 8,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
96,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.GR  Gestió de residus 1,21

Capítol 01.01.OR  Rehabilitació 87,44

Capítol 01.01.SS  Seguretat i Salut 1,63

Fase 01.01  EDIFICI B (NAU) 90,28

Capítol 01.03.GR  Gestió de residus 0,56

Capítol 01.03.ON  Obra nova 8,97

Capítol 01.03.SS  Seguretat i Salut 0,19

Fase 01.03  URBANITZACIÓ 9,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Fase %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fase 01.01  EDIFICI B (NAU) 90,28

Fase 01.03  URBANITZACIÓ 9,72

Obra 01  INB-08492 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  INB-08492 100,00

100,00

EUR



 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.- ÚLTIM FULL  
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PLANNING DE PROJECTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIAGRAMA DE BARRES. PROGRÉS

INB-08492.A - NOVA CONSTRUCCIÓ INSTITUT MARTÍ I POU S (REHABILITACIÓ ANTIGA FÀBRICA FABRA I COATS)

Ordre Descripció PDI PDF 3 10 17 24 31

Ago 2017

7 14 21 28

Set 2017

4 11 18 25

Oct 2017

2 9 16 23 30

Nov 2017

6 13 20 27

Des 2017

4 11 18 25

Gen 2018

1 8 15 22 29

Feb 2018

5 12 19 26

Mar 2018

5 12 19 26

Abr 2018

2 9 16 23 30

Mai 2018

7 14 21 28

Jun 2018

4 11 18 25

Jul 2018

2 9 16 23 30

Ago 2018

6 13 20 27

Set 2018

3 10 17 24

Oct 2018

1 8 15 22 29

1 INB-08492 03/07/17 16/10/18

4 TASQUES PRÈVIES D'IMPLANTACIÓ 03/07/17 23/10/17

9 GESTIÓ COMPRES I SUBCONTRACTACIÓ 03/07/17 19/03/18

14 EDIFICI B (NAU) 06/07/17 19/09/18

16 Rehabilitació 06/07/17 19/09/18

17 Enderrocs i serveis afectats 06/07/17 09/02/18

18 Enderrocs 06/07/17 09/02/18

26 Revestiments 10/07/17 09/02/18

31 Moviment de terres 14/09/17 21/11/17

33 Sistema estructural 31/08/17 13/02/18

35 Estructura 31/08/17 13/02/18

42 Ignifugació 20/11/17 13/02/18

47 Sistema d'envolvent 18/10/17 02/07/18

48 Envolvent sota rasant 18/10/17 01/12/17

51 Envolvent sobre rasant 30/11/17 02/07/18

52 Cobertes 14/02/18 28/03/18

55 Façanes 30/11/17 02/07/18

60 Sistema de compartimentació 14/02/18 27/07/18

61 Elements divisòris verticals 14/02/18 20/07/18

62 Envans i elements divisoris 14/02/18 20/07/18

68 Elements divisoris horitzontals 04/06/18 27/07/18

71 Sistema d'acabats interiors 28/09/17 11/09/18

73 Revestiment de paraments horitzontals 28/09/17 03/07/18

75 Sostres 28/09/17 03/07/18

79 Sistema de condicionaments i instal·lacions 09/10/17 11/09/18

80 Sanejament IES 10/11/17 07/06/18

82 Distribució 14/12/17 03/04/18

89 Fontaneria 24/01/18 22/06/18

90 Distribució interior IES 24/01/18 22/06/18

96 Captació solar 29/03/18 20/06/18

100 Electricitat IES 09/10/17 17/07/18

101 Quadres elèctrics 03/05/18 17/07/18

119 Linies de distribució 02/11/17 23/03/18

124 Punts de consum 16/02/18 08/05/18

130 Calefacció/Ventilació IES 21/02/18 22/08/18

132 Distribució 21/02/18 11/06/18

137 Unitats Terminals 14/05/18 20/07/18

142 Producció  CF+ACS 21/02/18 09/07/18

146 Control Controlli 04/06/18 22/08/18

151 ICT IES 31/05/18 28/08/18

152 Telecomunicacions 31/05/18 17/08/18

161 Protecció Contra Incendis IES 24/01/18 06/07/18

163 Instal.lacions contra incendis 24/01/18 25/05/18

168 Seguretat 29/03/18 11/09/18

172 Equipament 24/04/18 19/09/18

175 Equipament de cuina 19/06/18 08/08/18

181 URBANITZACIÓ 20/10/17 11/10/18

183 Obra nova 20/10/17 11/10/18

184 Enderrocs i serveis afectats 20/10/17 09/11/17

186 Moviment de terres 14/02/18 22/03/18

188 Sistema estructural 20/03/18 23/05/18

191 Sistema d'envolvent 12/04/18 11/10/18

192 Envolvent sota rasant 12/04/18 10/05/18

193 Soleres 12/04/18 10/05/18

198 Envolvent sobre rasant 24/05/18 11/10/18

202 Sistema de compartimentació 29/05/18 03/08/18

203 Elements divisoris verticals 29/05/18 04/06/18

205 Elements divisoris horitzontals 11/07/18 03/08/18

208 Sistema d'acabats interiors 28/06/18 05/10/18

210 Revestiments de paraments horitzontals 06/08/18 05/10/18

212 Sistema de condicionaments i instal·lacions 14/02/18 24/09/18

213 Sanejament 14/02/18 30/08/18

214 Pista exterior, passera i serveis 14/02/18 14/03/18

217 Pista polisportiva i passera 13/08/18 30/08/18

219 Fontaneria 14/02/18 12/07/18

222 Electricitat 14/02/18 24/09/18

225 Pista polisportiva 05/06/18 24/09/18

229 ICT 07/03/18 22/08/18

233 Protecció contra incendis 05/06/18 31/07/18

234 Escomesa 05/06/18 31/07/18

240 Equipament 05/07/18 24/07/18

244 TASQUES FINALS 25/09/18 16/10/18
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- Representant MUHBA: Joan Roca i Albert 

- Representant Consorci d'Educació: No assitència 

- Representant Infraestructures: Pere Porta 

- Representant Direcció Obra: Marc Arnal  

- Representant Direcció Execució: Salvador Boada i Núria Gubianas 

- Representant Constructora: José Polo 

 

Consorci d'Educació de Barcelona convoca reunió amb Director de MUHBA per 

establir les directrius d'actuació davant elements existents en l'edifici B - Fabra i Coats, 

durant i després  l'execució de la rehabilitació de la nau. 

Joan Roca i Albert estableix una divisió dels elements en béns mobles i béns 

immobles, els primers es podran re-ubicar en zones del futur institut on aportin un 

significat patrimonial referent a l'antic ús de l'edifici, els béns immobles haurien de 

conservar la situació actual, en la mesura del possible, per tal de mantenir el ritme i 

caràcter original del l'edifici. Dins aquests divisió es va destacar els següents elements: 

- Béns mobles: 

a) Mòduls de prestatgeria de fusta de planta baixa: 

 Determinats elements d'aquesta tipologia es traslladaran al magatzem del 

MUHBA, els treballs s'inicien el mateix dilluns 17/07/2017, aquest conjunt el 

composen: dos mòduls de prestatgeries cubiques de 2x3m aproximadament, un mòdul 

de calaixera de 1,5x1x5 m, un mòduls de prestatgeries bàsiques de 1x3m apròx., i 

dues filades de penjadors de fusta. 

 Un dels mòduls restants de prestatgeries s'hauria de reubicar en una zona de 

planta baixa, on no sigui un element contradictori amb el ús futur de la zona a ubicar-

se. 



- Béns immobles: 

 

a) Quadres elèctrics en paraments verticals: 

 Els quadres elèctrics s'haurien de mantenir en la ubicació actual, tallant els 

conductes que hi arriben per tal que el quadre sigui un element no funcional i ofereixi 

un testimoni de l'antiga fàbrica. Aquesta idea es mantindrà en la mesura del possible, 

però, donat que el futur ús de l'edifici no permet elements que sobresurtin en els 

paraments verticals, la conservació dels elements en el seu lloc serà dificultós.  

 

b) Llambordes de fusta paviment planta baixa: 

 Les llambordes de fusta conformen una zona de paviment de planta baixa, el 

qual no és la totalitat de la planta, les llambordes tenen una geometria cúbica, 

d’aproximadament 8x12 cm i 10 cm d'altura, Joan Roca destaca la importància de la 

conservació en l'estat actual d'aquestes llambordes, argumentant que s'haurien de 

mantenir en la situació actual i no realitzar l'extracció de les mateixes. 

 Direcció d'obra exposa que s'actua en la 

fonamentació del edifici, efectuant un reforç 

mitjançant arriostrament de sabates de pilars a 

partir de una llosa de fonamentació continua, 

aquesta actuació comporta l'aixecament de tots 

els paviments i subbases de planta baixa i la 

realització de nous paviments adequats al futur 

ús docent del edifici. DO proposa la solució de la 

reubicació de les llambordes en una part de la sala polivalent del futur institut, donat 

que el volum de llambordes actuals no completaria la totalitat de l'espai polivalent. Per 



tal de poder reutilitzar les llambordes s'executarà un llit de sorra sobre la llosa de 

formigó de uns 7-8 cm i una compactació adequada per rebre les llambordes. 

Aquestes se'ls realitzarà un polit d'acabat per tal d'eliminar imperfeccions. 

 Davant aquesta explicació argumentada, Joan Roca estableix que les 

llambordes se’ls hi doni un tractament especial i es re-col·loquin en la zona de la sala 

polivalent, previ especejament del paviment presentat a MUHBA per la seva aprovació. 

c) Mampares de fusta: 

 . Gàbia dels encarregats de manyeria, planta baixa: l'element representa una 

valor memorial, per tant, s'hauria de mantenir en la seva ubicació original.  La nova 

distribució i ús docent de la zona de planta baixa impossibilitat la conservació de la 

seva ubicació. Direcció d'obra comenta la possibilitat de re-ubicar la mampara en la 

zona de vestíbul de planta tercera, o bé, dins l’espai de biblioteca. S'extrauran els 

vidres i es realitzarà una neteja de la fusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Gàbia del encarregat, planta segona: l'element representa una valor memorial, 

per tant, s'hauria de mantenir en la seva ubicació original. Aquesta ubicació es troba, 

en la nova distribució del edifici, dins una aula, per tant, és impossible mantenir la 

ubicació actual del element. Tampoc és possible el trasllat i reubicació de la gàbia a 

planta tercera, donat el muntatge de l'element es fet a mida per les voltes del sostre on 

es troba actualment. Es dona instruccions dels desmuntatge de l'element per al trasllat 

al magatzem del MUHBA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 . Mampara pintada, planta primera: mampara no original, constituïda per la 

gravació d’una filmació. Al no ser element original es pot procedir a la seva retirada 

integra. 

 

 

d) Obertures-fusteries, façana:  

 S'haurien de mantenir les fusteries 

actuals de les obertures de façana, davant la 

impossibilitat degut als requeriments de vidres, 

perfileria i ventilació del departament d'ensenyament 

per el nou ús docent de l'edifici, es considera 

mantenir l’especejament original de les fusteries, 

però adaptat a les noves fusteries d’alumini. Aquest 

especejament no està contemplat totalment en les 

noves obertures, s'haurà de complementar amb un perfil vertical central en la nova 

fusteria d'alumini. 

 

 

e) Bàscula, planta segona:  

 Conservació de l'element, donat que 

la ubicació actual comporta que en la nova 

distribució es troba en passadís dels lavabos de 

planta, impossibilita la conservació de la 



ubicació. Es realitzarà estudi sobre la nova ubicació en planta baixa. 

 

 

 

 

 

d) Remat metàl·lic escala, tram escales de planta 

primera a planta segona: 

 En la peça metàl·lica longitudinal es veu 

representada la serigrafia icona de Fabra i Coats, per 

tant, en la mesura del possible, s'intentarà la 

reubicació de la peça de remat en les noves peces 

d'esgraons, sempre que no interfereixi en els requisits 

d'accessibilitat  corresponents a ús docent.  
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