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DOCUMENT 1: MEMORIA DESCRIPTIVA  
1. Informació prèvia  
1.1 Antecedents i condicions de partida: 
La zona on s’ubica el projecte és una zona majoritàriament residencial, amb gran quantitat de 

zones esportives (veure annex), la zona es troba a menys de 250m de la ronda de dalt, la 

infraestructura de transport mes important de la ciutat.  

Com indiquem en el annex de justificació del projecte, els veïns del districte de nou Barris i més 

concretament els veïns del barri de Roquetes reclamen un poliesportiu que doni suport a les 

instal·lacions existents i insuficients amb les que conta el barri. Aquest projecte estava previst 

però la seva implantació mai s’ha dut a terme. 

L’espai on es preveu la implantació es usat actualment com a zona d’estacionament de vehicles 

no regulada. 

1.2 Característiques del emplaçament: 
La parcel·la del projecte es troba en el districte de Nou Barris, en el municipi de Barcelona, mes 

concretament al límit entre els barris de Canyelles i les Roquetes.  

Aquest districte es troba al nord del municipi de Barcelona.  
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L’emplaçament on s’implanta el projecte esta emmarcat en l’àmbit nord dintre de la 

“Modificació del P.G.M. per a la ordenació del sistema d’espais lliures i d’equipament als àmbits 

del parc central de nou barris, de l’avinguda de Rio de Janeiro i de la Ronda de la Guineueta 

vella”. En aquests terrenys hi ha la previsió de completar les actuals instal·lacions municipals per 

tal de configurar un complex esportiu que inclourà entre d’altres un edifici poliesportiu. 

Les condicions d’edificació es definiran mitjançant un pla especial.  

El projecte es situarà en un sol urbà consolidat, a la parcel·la següent, que segons l’ordenació 

urbanística de Barcelona es tracta de:- 

-7b3 Una zona preparada per a un equipament de nova creació per a us recreatiu-esportiu que 

es destinarà a la ubicació d’instal·lacions esportives.  

 

Superfície: 16.395m2 

La parcel·la es troba delimitada per: 

• Oest: La ronda de la Guineueta vella  

• Sud: Terrenys previstos per a construcció residencial 

• Est: La zona esportiva de la fundació BRAFA  

• Nord: Muntanya de Collserola. 
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1.3 Objecte i finalitat:  
L’objecte del present projecte es la construcció d’un poliesportiu amb aparcament soterrani. 

L’edifici contarà amb poliesportiu, cafeteria/restaurant i vestuaris en planta baixa i zona de 

oficines per a la administració en planta primera.   

El poliesportiu preveu solucionar les carències de instal·lacions poliesportives cobertes del 

districte i barris pròxims, al mateix temps de crear un espai agradable de reunió.  

Per un altra banda la implantació d’un pàrquing en planta soterrani preveu compensar els 

efectes negatius per als veïns que utilitzen la parcel·la actualment com a zona de estacionament, 

millorant la qualitat d’estacionament amb control de vehicles, augmentant el numero de places 

i donant solucions a una zona que conta amb pocs pàrquings coberts regulats.  

La finalitat del projecte es la de descriure les característiques tècniques i condicions de seguretat 

de l’obra i servir per a la obtenció de les oportunes autoritzacions administratives dels 

organismes competents que fossin necessàries.  

1.4 Característiques del entorn físic.  
El projecte s’implanta entre els barris de Canyelles i Roquetes, el barri de canyelles destaca 

perquè es un  barri de nova construcció, la seva edificació va començar l’any 1974; el barri de 

Roquetes va començar la seva edificació a meitats del segle XX, per tant el podem considerar 

també un barri relativament actual. Aquests dos barris de nova edificació no tenen les 

limitacions urbanístiques d’altres barris de la ciutat com Ciutat vella o l’Eixample i podem trobar 

edificis de altura considerable, mes de 10 plantes en molts casos, i sense una pauta clara 

urbanística a nivell de colors, materials, uniformitat, etc...  

Destaca la proximitat al parc natural de Collserola, un gran espai verd que obliga a prestar 

especial atenció al aspecte medi ambiental del projecte i la seva integració dintre de la 

muntanya.  

1.5  Estudi alternatives 
Per a l’estudi d’alternatives ens remetem als annexes: Justificació implantació i estudi previ i 

Justificació solucions. 

Justificació construcció: 

Sobre si implantar un nou centre poliesportiu a la ciutat de Barcelona al barri de Canyelles partim 

de tres opcions: 

a) No modificar la situació actual. 

b) Remodelar i ampliar els centres existents. 

c) Creació d’un nou centre. 

Farem una taula multi criteri ponderada, on es donaran valors del 1 al 10 on 10 serà el màxim 

de puntuació (En el cas de costos, inconvenients i temps, 10 serà el cost mínim, temps mínim, 

etc...), la justificació dels valors escollits es troba en l’annex de estudi d’alternatives.  
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Ens basarem en 4 paràmetres: 

• Solució: Considerem solució a aconseguir augmentar l’oferta de pistes poliesportives a 

la ciutat de Barcelona i oferir un servei de qualitat als usuaris 

• Cost: Cost directe de la construcció 

• Inconvenients: Considerem inconvenients a reduir l’oferta de poliesportius mentre es 

realitzen les obres de construcció o remodelació dels poliesportius existents i els 

inconvenients causats als veïns o talls de carrer.  

• Temps: Serà el temps necessari per a poder gaudir de les pistes poliesportives.  

Opció Solució 
(55%) 

Cost  
(25%) 

Inconvenients 
(10%) 

Temps 
(10%) 

Puntuació 

A 0 10 10 10 45 

B 6 6 1 1 50 

c 10 1 8 5 70.5 

La primera solució podria quedar descartada al no solucionar el problema existent als barris del 

nord de Barcelona amb la falta d’oferta de poliesportius. 

Remodelar les pistes existents i ampliar els centres podria ser una solució que comportaria 

detenir el servei que donen aquestes pistes mentre es realitzen les obres i a més augmentar el 

nombre d’espais i la qualitat dels mateixos pot resultar impossible en alguns casos. Considerem 

que per evitar una paralització total de l’oferta, la remodelació dels centres existents es faria per 

fases i no tots al mateix temps, això implica un augment el termini d’execució. 

La creació d’un nou centre, tot i ser l’opció mes cara, resulta ser la millor opció per a donar 

resposta a la manca d’espais poliesportius coberts als barris del nord de la ciutat. 

Justificació solucions: 

Les solucions adoptades per el projecte es troben definides en el annexe corresponent. Durant 

l’elaboració d’aquest projecte s’ha buscat assolir la màxima qualitat a un preu raonable per a 

l’administració pública. S’han tingut en conte totes les mesures de seguretat necessàries tant en 

la construcció com per a la correcta practica de esports i el seu visionat.  

La grandària del poliesportiu així com el nombre de seients que es trobaran a les graderies està 

justificat al annex de justificació d’implantació i estudi previ, basant-nos amb les instal·lacions 

existents i la demanda. 
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2. Descripció del projecte 
2.1 Descripció general 
L’edifici projectat serà de tipus nau, amb plantes: soterrani, planta baixa i planta primera. 

El present projecte descriu arquitectònica i constructivament tots els elements necessaris i les 

mesures de seguretat i salut per a la construcció de tot el edifici i la urbanització de la parcel·la, 

determinant les condicions geomètriques, tècniques i urbanístiques.  

Planta soterrani. 

La planta soterrani es destinarà al estacionament controlat de vehicles, també es trobarà en 

aquesta planta la sala d’instal·lacions de l’edifici.  

L’accés a la planta es realitzarà a partir de escales de comunicació amb el vestíbul principal, 

escales d’emergència i dos accessos per a vehicles que comunicaran amb la ronda de la 

Guineueta vella, un d’entrada i un de sortida.   

La planta soterrani es troba a 4.85 m respecte el nivell de la planta baixa i tindrà una altura lliure 

de 3,2m. 

Planta baixa. 

La planta baixa tindrà com ús principal el esportiu, es trobarà una pista poliesportiva amb les 

dimensions suficients per practicar els esports sota superfície coberta mes comuns (handbol, 

basketball, bàdminton, futbol sala, voleibol...); en la mateixa pista es poden realitzar particions 

fins obtenir 4 espais diferents com es pot veure en el document annex “Distribució de la pista” 

també trobarem en aquesta planta les instal·lacions complementaries per a la correcta pràctica 

de esports com son magatzems de material, vestuaris de diferents característiques i infermeria. 

També esta prevista la possibilitat de utilitzar el espai per a la realització d’espectacles, en 

conseqüència hi haurà previst un magatzem d’espectacles. Per a permetre veure la practica dels 

esports i els espectacles trobem graderies amb una capacitat per a 1500 espectadors.  

D’una altra banda a la planta baixa trobem una cafeteria/restaurant i un vestíbul per a la 

recepció dels esportistes i espectadors. Tant el vestíbul com la cafeteria/restaurant contaran 

amb una part completament tancada i una segona part sense tancaments laterals però coberta 

per la part superior.  

La planta baixa contarà amb accessos des de el carrer així com escales i ascensor de comunicació 

amb la planta soterrani i planta primera. La planta baixa estarà equipada amb totes les sortides 

de emergència necessàries per a poder executar l’activitat amb seguretat.  

La planta conta amb una altura lliure de 12 m en la zona de la pista poliesportiva i graderia. Una 

altura lliure de 2.80 en la zona de vestuaris sota graderia i 3m en les zones de recepció, aseos, 

magatzems, infermeria, etc.  

Planta primera. 

La planta primera serà destinada a l’ús de l’administració i les autoritats del poliesportiu, contarà 

amb oficines, despatxos, sales de reunions i un espai lliure per a un ús futur.  

L’accés a la planta es realitzarà a partir de escales de comunicació amb el vestíbul, ascensor i 

escales de emergència.  

La planta primera es troba a 3.7 m respecte el nivell de la planta baixa i tindrà una altura lliure 

de 3 m. 
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Exterior 

L’exterior del edifici contarà amb dues zones d’accés per a vianants fins al vestíbul, una 

perpendicular a la façana curta del edifici i l’altra paral·lela. L’accés perpendicular a la façana 

curta serà pla, sense desnivells, mentre que l’accés paral·lel serà mitjançant escales per a 

superar el desnivell de la parcel·la i passar per sobre del pàrquing.  

Contarem amb una zona enjardinada i una altra asfaltada per a poder col·locar una terrassa com 

es pot veure en els plànols adjunts. 

Descripció geomètrica 

La superfície construïda total del edifici queda distribuïda en planta soterrani, planta baixa i 

planta primera de la següent manera:  

Planta Superfície (m2) 

Planta pàrquing 5.830,38 

Planta baixa 5.097,96 

Planta primera 538,02 

 

Volums 

Es tracta d’un únic volum, amb base rectangular i façanes rectangulars amb l’excepció de la part 

d’administració de planta primera que sobresurt uns 6m de la façana 

El volum total del edifici des de planta baixa serà de 82159.2m3, dels quals  846.72m3 es troben 

a la zona d’administració i sobresurten de l’edificació. 

L’altura del edifici des de planta baixa va  des de 16.5 m fins a 15.4 m, amb un pendent del 3% 

Accessos 

L’accés principal a peu al edifici es realitzarà des de el carrer de la Guineueta vella, aquest accés 

es trobarà a la façana curta i es realitzarà un control d’accés al interior del edifici. 

La planta baixa contarà a més amb l’accés al restaurant i cafeteria i les sortides d’emergència. 

Que es trobaran 2 sobre cadascuna de les façanes grans, i una altra a la façana curta contraria 

al carrer de la Guineueta vella. Les sortides d’emergència son fàcilment accessibles des de la 

pista, les graderies, el vestuari i immediata des de la infermeria.  

La planta primera contarà amb un accés principal des de el vestíbul i una sortida d’emergència. 

L’accés principal es trobarà al vestíbul i la sortida d’emergència donarà directament a la zona de 

jardí. 

El pàrquing contarà amb dos accessos principals per a vehicles que fan al mateix temps d’entrada 

i sortida per a vianants, també contarà amb un accés a planta baixa, connectant amb la part del 

vestíbul descobert.  També contarà amb una sortida d’emergència que donarà al exterior de 

l’edifici. 
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2.2  Us característic del edifici 
L’ús característic de l’edifici serà de pública concurrència, concretament destinat a la practica 

de esport i restauració en menor escala. Aquest us serà compatible amb l’ús que tindrà la planta 

soterrani destinada al estacionament de vehicles.  Aquest edifici es troba en sol urbà consolidat 

amb un ús previst per a la practica esportiva de caràcter públic.  

2.3 Justificació urbanística 
La parcel·la es troba en una zona per a la qual s’ha de redactar un pla especial, aquest pla encara 

no esta disponible, per tant l’ajuntament hauria d’aprovar el nostre projecte de forma 

provisional mentre es procedeix a la redacció i aprovació definitiva del pla especial que 

englobarà el nostre projecte.  

Les característiques urbanístiques seran les següents: 

Els llindars que trobem a la nostra parcel·la son:  

• -5m de distancia al sud-oest amb al carrer de la Guineueta vella 

• -10m de distancia al nord-est amb la tanca de la parcel·la dels terrenys esportius BRAFA. 

• -12.6m de distancia al nord amb el límit de la parcel·la 

Superfície 16.395,00m2 

Edificabilitat 11.466,36m2 

Ocupació 43,5% 

 

2.4 Descripció Geomètrica de l’edifici. 
 

SUPERFICIES m2 
  

Planta Baixa 

Pista 1536,00 m2 

Grades 1286,40 m2 

Vestuaris col·lectius 1 93,78 m2 

Vestuaris col·lectius 2 93,78 m2 

Vestuaris col·lectius 3 93,78 m2 

Vestuaris col·lectius 4 93,78 m2 

Vestuaris equip 1 91,9 m2 

Vestuaris equip 2 91,9 m2 

Vestuaris professor 1 6,88 m2 

Vestuaris professor 2 6,70 m2 



 

12  
   
 

Vestuaris professor 3 6,70 m2 

Vestuaris professor 4 6,88 m2 

Despatx 1 8,54 m2 

Despatx 2 8,54 m2 

Aseos públic 1 65,13 m2 

Aseos públic 2 65,13 m2 

Magatzem gran 1 25,95 m2 

Magatzem gran 2 25,95 m2 

Magatzem gran 3 28,02 m2 

Magatzem petit 1 10,40 m2 

Magatzem petit 2 10,40 m2 

Magatzem petit 3 11,40 m2 

Magatzem espectacles 25,28 m2 

Infermeria 17,10 m2 

Vestíbul + control accés tancat 100,35 m2 

Vestíbul obert 130,00 m2 

Restaurant/Cafeteria tancat 59,10 m2 

Restaurant/Cafeteria obert 65,00 m2 

Cuina/Magatzem 38,58 m2 

Passadís 1337,08 m2 

Sala Instal·lacions 59,57 m2 

Guarda-roba 11,40 m2 

Magatzem neteja + sala escombraries+ manteniment 28,50 m2 

Vestíbul escala 5,20 m2 

TOTAL PB 5350.12 m2 
  

Planta primera 

Vestuari personal 1 14,79 m2 

Vestuari personal 2 14,79 m2 

Sala reunions 30,08 m2 

Oficina administració 68,18 m2 
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Sala autoritats 69,93 m2 

Graderia autoritat 58,80 m2 

Aseos masc. 18,60 m2 

Aseos fem. 18,60 m2   

Espai lliure 48,38 m2 

Passadís 133,36 m2 

TOTAL P1 473,41 m2 

  

Planta pàrquing 

Zona estacionament 5640,80 m2 

Escala 19,20 m2 

Vestíbul independència 20,20 m2 

TOTAL Planta pàrquing 5708,88 m2 
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3. Prestacions de l’edifici 
3.1  En relació amb la LOE i al CTE 
L’edifici projectat proporcionarà les prestacions marcades en el “Código Técnico de la 

Edificación” i les demes normatives d’aplicació, garantint les exigències bàsiques en relació amb 

els requisits bàsics de la “Ley de Ordenación de la Edificación”.  

Les definicions qualitatives i quantitatives, si procedeix, d’aquestes prestacions es donaran en 

apartats següents i en els annexes. 

Requeriments bàsics de la LOE Condicions 

Funcionalitat Us Normativa Especifica 

Accessibilitat Normativa Especifica 

Telecomunicacions Normativa Especifica 

Seguretat Estructural CTE.SE 

Incendi CTE.SI 

Utilització CTE.SUA 

Habitabilitat Salubritat CTE.HS 

Estalvi energia CTE.HE 

Protecció del soroll CTE.HR 

 

3.2  Prestacions de l’edifici que millorin els nivells d’exigència del CTE 
Per la realització d’aquest edifici no es preveu que es superin les exigències del CTE, ja que s’han 

seguit les indicacions de la NIDE (Normativa tècnica de instal·lacions esportives) , i en 

conseqüència en la redacció del present projecte no es preveuen millores sobre els nivells exigits 

per el “Código Técnico de la Edificación” 

3.3 Limitacions d’us 
L’edifici nomes podrà destinar-se als futurs usos contemplats en el projecte, la dedicació de 

algunes de les seves dependències a un ús diferent del projectat requerirà un projecte de 

reforma i canvi d’us que serà objecte de una nova llicencia. Aquest canvi d’us serà possible 

sempre que el nou us no alteri les condicions de la resta de l’edifici ni sobrecarregui les 

prestacions inicials en quant a estructura, instal·lacions, aforament, etc...  
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DOCUMENT 2: MEMORIA CONSTRUCTIVA 
1. Moviment de terres 
El projecte de moviment de terres es troba en el annex corresponent on es desenvolupa 

extensament aquest apartat. Deixarem un quadre resum:  

Nivell mig de la parcel·la: 133,03m.  

Prendrem uns 10cm sobre la superfície per a desbrossament i uns 30cm com a terres no aptes, 

al ser terres vegetals, aquestes terres vegetals poden ser reutilitzades per a les zones 

enjardinades.  
 

cm/m2 m3 

Esbrossada 10 1580.082 

No aptes 30 4740.246 

Total: 6320.328 

 

 Volums 

Volum Desmunt 33.195,27 m³ 

Volum Terraplè   742,24 m³ 

Diferencia 32.453,03 m³ 

 

 Àrees 

Àrea Desmunt 11.949,00 m² 

Àrea Terraplè  1.077,00 m² 

 

Preparació de base per a solera: 

Es realitzarà la anivellació de les terres amb una planimetria de ±2cm i compactat de terres al 

95% del Proctor modificat per a la formació de la base de la solera.  

Es realitzarà una capa de 25cm d’espessor de zahorres artificials compactades al 99% del Proctor 

modificat.  

Aquesta capa es realitzarà estenent per tongades de espessor uniforme, reg per capes, 

anivellació i compactació.  

Es realitzaran els assajos corresponents, conforme amb les normes UNE, per a verificar els valors 

obtinguts. 
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Preparació base per a la urbanització exterior: 

En la zona de urbanització exterior es realitzarà una anivellació del terreny, posteriorment, 

s’aplicaran zahorres artificials compactades en tongades de 20cm d’espessor, fins a obtenir 98% 

al test de Proctor modificat.  

L’entrada del edifici per als vianants es situarà a cota 132.85, mentre que l’entrada del pàrquing 

es situarà a cota 128m. 

Per a poder realitzar la implantació haurem de crear un talús 2:1 a la zona nord de la parcel·la 

així com a la part que dona al carrer de la Guineueta vella. El talús del nord vindrà reforçat per 

dos murs de contenció per evitar desnivells de 1m.  

1.2 Murs de contenció: 
Els murs de contenció de talussos hauran de suportar 1m de diferencia entre trasdós i intradós. 

Per a evitar problemes futurs el mur tindrà 1,3m d’altura lliure intradós.  

El formigó serà HA-25/B/20/IIA, fabricats en central i abocament en bomba. L’acer serà B500S.  

Els murs tindran espessor de 25 cm, amb puntera i talo, creant una sabata total de 1.25m i 

0.35m d’amplada de cantell.  

En els annexes de càlcul es detallen les característiques dels murs més detalladament i 

l’armadura.  

Les característiques de impermeabilitat dels murs s’ajustaran al CTE HS i es detallaran en 

l’apartat de compliment del codi tècnic. 

1.3 Murs soterrani: 
Els murs perimetrals del soterrani tindran una altura de 4,0m, encofrats a dues cares.  

El formigó serà HA-25/B/20/IIA, fabricats en central i abocament en bomba. L’acer serà B500S.  

Els murs tindran espessor de 40 cm. 

En els annexes de càlcul es detallen les característiques dels murs més detalladament i 

l’armadura. 

Les característiques de impermeabilitat dels murs s’ajustaran al CTE HS i es detallaran en 

l’apartat de compliment del codi tècnic. 
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2.  Sustentació de l’edifici 
2.1 Carregues  

Permanents 

Carrega KN/m2 

Placa alveolar 3.75 

Capa Compressió 1.90 

Aïllament 0.04 

Solera  3.75 

Revestiment 0.05 

Graderia Metàl·lica 0.10 

Mur 0.78 

TOTAL 10.37 

 

Carrega KN/m2 

Placa alveolar 3.75 

Capa Compressió 1.20 

Aïllament 0.02 

Solera  3.75 

Revestiment 0.05 

Mur 0.78 

TOTAL  10.25 

 

Carrega KN/m2 

Aïllament  0.12 

Perfil metàl·lic 0.07 

Panell fotovoltaic 0.02 

Instal·lacions  0.10 

Corretges 0.14 

TOTAL 1.54 

 

Pes estructura portant total del edifici:   732258.8Kg  
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Carregues variables (Q): 

Sobrecarregues d’us: 

• Planta baixa: Zona destinada a gimnàs o activitat física   5kN/m2 

• Planta primera:  Zona administrativa    2kN/m2 

• Coberta: Coberta lleugera sobre corretges    0.4kN/m2 

Neu:  

• Coeficient de forma:   1 

• Valor característic Barcelona: 0.4kN/m2 

• Valor de carrega de neu: 0.4kN/m2 

Vent: 

• Pressió dinàmica: 0.525625 

• Coeficient eòlic: 2.134926495 

  A B C D E F G H I 

Coeficient de 
pressió -1.2 -0.8 -0.5 0.7 -0.3 -1.8 -1.2 -0.7 0.2 

Acció del vent -1.347 -0.898 -0.561 0.786 -0.337 -2.02 -1.347 -0.786 0.224 

 

Sisme: 

• Edifici de importància especial: construcció destinada a espectacles públics. 

• Acceleració sísmica de càlcul (ac):  0.6656g 

• Terreny tipus III: Sol cohesiu de consistència ferma. 

• Període fonamental (Tf):   0.22s Primer mode 

• Coeficient sísmic (Sk): 

o Planta 0: 0 

o Planta 1: 0.2588 

o Coberta: 0.5809 

• Força sísmica estàtica equivalent (Fk):  

o Planta 0: 0 kN 

o Planta 1: 110.078 kN 

o Coberta: 1004.834 kN 

2.2 Aptitud servei 
Les fletxa màximes que hem d’imposar a la estructura per al correcte funcionament del edifici 

segons el CTE DB SE son: 

• Paviment continu (Planta baixa):    1/500 

• Pis amb tàbics ordinaris (Planta primera):   1/400 
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2.3 Cimentació  
Al tractar-se d’un projecte acadèmic el estudi geològic i geotècnic no han pogut ser realitzats 

degut al seu elevat cost.  

Per a solucionar-ho em pres un tall geotècnic d’un carrer proper a la parcel·la, a unes desenes 

de metres de distancia i unes característiques geotècniques d’un material semblant al obtingut 

en el tall geotècnic però obtingut d’una altra font, per això trobem variacions entre tall i taula 

de característiques geotècniques.  

Tipologia del terreny 
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Valors obtinguts al laboratori a partir de les argiles de la taula:  

• Capa: Argiles 

• Tipus de sol: Cohesiu-rocos 

• Valors de Nspt: >30 

• Valors de Np: >25 

• Valors de Qu: 2.77-13 

• Qad Zapata corrida: 2.8Kg/cm2 

• Qad zapata aillada: 3.4Kg/cm2 

Els materials argilosos presenten un cert grau d’expansivitat baix en les probes realitzades 

(inferior a 0.5kg/cm2). S’hauran de prendre les següents mesures: 

• S’evitarà l’entollament d’aigua en les zones pròximes als ciments. 

• Es concentraran les carregues. 

• La base dels ciments estarà empotrada un mínim de 0.5m i es col·locarà un emmacat de 

graves sota el paviment.  

 

 

 

Cimentació Superficial: 

Per a la cimentació es realitzaran un total de 187 sabates quadrades de diferents amplades que 

aniran des de 130cm fins a 565cm, amb espessor de cantell que aniran des de 50cm fins als 

135cm  

 

En la imatge observem des de baix les cimentacions, les cimentacions blaves es troben a una 

cota de 4.5m per sota de les cimentacions negres, totes recalçades sobre el mateix sol a base 

d’argila. 

Les cimentacions de major grandària son les que suporten la carrega del poliesportiu, 

especialment, les cimentacions on es recolzaran els pilars que suporten la carrega del vent.  

Les carregues que actuen, les comprovacions realitzades i les dimensions detallades dels 

elements de cimentació es troben en el annex corresponent. 

En resum podem dir que necessitarem per a la cimentació: 
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• Per a l’armat: 

o 12173.36kg d’acer en barres de diàmetre 12mm 

o 13914.48kg d’acer en barres de diàmetre 16mm 

o 3881.43kg d’acer en barres de diàmetre 20mm 

• Formigó: 

o 1119.1m3 de formigó HA-25/II 

o 147.53m3 de formigó de neteja. 

 

3. Estructura 
3.1 Estructura portant 
La estructura es realitzarà íntegrament en acer laminat S275. 

La estructura que suportarà el pàrquing estarà formada per una estructura a base de 15 pòrtics 

separats 8.1m entre eixos a excepció de dos pòrtics que tindran 6m de separació, pòrtics 5, 6 i 

7 des de l’oest; els pilars dels pòrtics contaran amb una separació de 4.5,8.5 o 9m com es pot 

veure en els plànols adjunts. Els pòrtics 5,6 i 7 contaran amb un arriostrament a base de bigues 

IPE per a distribuir millor les carregues i complir les limitacions de fletxes i de resistència.  

La estructura de la planta baixa estarà formada per 13 pòrtics, els quals contaran amb una biga 

en celosia per suportar els 59.8m del llum de les graderies i la pista i contaran amb dos pòrtics 

units un a cada banda del pòrtic principal de llum 5.5m; Aquests pòrtics tindran una cimentació 

independent del pàrquing i no tenen continuïtat en la planta pàrquing. 

 Per a resistir les carregues del vent i les carregues de les oficines, tant els dos pòrtics de façana 

com els que es troben sota oficines contaran amb pilars entremitjos que provindran dels 

fonaments del pàrquing. També s’han creat creus de San Andres per resistir les carregues del 

vent en els pòrtics de façana curta.  

La planta primera contarà amb una continuació dels pilars de la planta baixa i la seva integritat 

de pilars provenen de la planta pàrquing.  

 

Vista des de el nord de la estructura 
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Vista des de el sud de la estructura 

El pes total de la estructura metàl·lica serà de 732258.80Kg 

Tot i que els càlculs realitzats ens han demostrat que la estructura es te una resistència envers 

al foc de R90, per augmentar la seguretat estructural en cas d’incendi aplicarem una capa de 

pintura ignifuga, pintura intumescent.  

L’espessor necessari a aplicar per a aconseguir el temps de resistència estructural envers el foc 

reques no es objecte de càlcul de la nostra part, si no que es determinarà mitjançant assajos que 

el proveïdor de la pintura ens deurà mostrar.  

Exigirem un certificat complet realitzat amb conformitat a la norma UNE ENV 13381-4:2005 per 

un laboratori acreditat. 

 

 

Material:  

• Acer laminat S275 

o Mòdul Elasticitat:  210000 MPa 

o Mòdul de Poisson: 0.3 

o Mòdul de cisallament: 81000 MPa 

o Límit elàstic:  275 MPa 

o Coeficient dilatació: 0.000012 m/mºC 

o Pes específic:  77.01 KN/m2 

• Perfils utilitzats:  

o Perfils doble T: 

▪ HEB 300 

▪ HEB 340 

▪ HEB 400 

▪ HEB 450 

▪ HEB 550 

▪ IPE 300 

▪ IPE 360 
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o Perfils quadrat conformat 

▪ SHS 140x12 

▪ SHS 250x12 

▪ SHS 250x16 

▪ SHS 300x12 

▪ SHS 300x16 

La estructura es trobarà arriostrada per la coberta mitjançant corretges i per la façana amb 

bandejes en forma de C. 

Per a suportar les carregues de la coberta, sobre la gelosia inclourem corretges que es trobaran 

separades entre elles 2m i contaran amb les següents característiques:  

• Perfil: Z 225x75x20x4.5 

• Material: S275 

• Longitud: 6m 

Sobre la estructura portant metàl·lica es col·locarà el forjat. 

3.2 Forjat: 

Planta baixa 

El forjat entre la planta baixa i la planta primera estarà format per plaques alveolars de cantell 

25cm amb capa de compressió de 8cm i sense sopandes. Sobre la capa de compressió es 

col·locarà l’aïllament tèrmic a base de poliestiré d’espessor 50 i densitat 38kg/m3 com el 

DANOPREN 500 50 de alta resistència a sobre carregues elevades; i una lamina 

d’impermeabilització a base de polietilè de 400 galga. Finalment una solera de 15cm de formigó 

amb una armadura de 15x15x8 i el revestiment. 

Aconseguirem una fletxa inferior a 1/500. 

Planta primera 

El forjat entre la planta baixa i la planta primera estarà format per plaques alveolars de cantell 

25cm amb capa de compressió de 5cm i sense sopandes. Sobre la capa de compressió es 

col·locarà l’aïllament tèrmic a base de poliestiré d’espessor 30 i densitat 32kg/m3 com el 

DANOPREN TR30 especial per a sols amb carregues moderades i una lamina 

d’impermeabilització a base de polietilè de 400 galga. Finalment una solera de 15cm de formigó 

HA-25/B/IIa amb una armadura de 15x15x8 i el revestiment.  

Aconseguirem una fletxa inferior a 1/400 

Les característiques de les plaques alveolars i la capa de compressió es troben detallades en el 

annex.  

El càlcul del aïllament tèrmic es troba en el annex.  
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3.3 Escales 

Escales de formigó armat:  

Les escales estaran formades per formigó HA-25/B/IIA i acer B400S. 

Aplicarem les següents carregues: 

• Pes propi de la llosa:  0.375t/m2 

• Graons:   0.200t/m2 

• Baranes:   0.300t/m2 

• Sobrecarrega d’us:  0.300t/m2 

Escales Pàrquing a Planta baixa: 

Les escales tindran les següents característiques: 

• Estesa:    0.3m 

• Alçada:   0.18m 

• Nº graons:  27 

• Longitud total:   9.6m 

• Longitud replà:   1.2m 

• Amplada tram escala:  1.2m 

• Amplada replà:  2.6m 

• Altura total:  4,85m 

Serà armada amb barres de diàmetres: 8,16 i 20mm com es pot veure a l’annex.  

Escales Pàrquing a Planta baixa: 

Les escales tindran les següents característiques: 

• Estesa:    0.300m 

• Alçada:   0.156m 

• Nº graons:  24 

• Longitud total:   9.8m 

• Longitud replà:   1.2m 

• Amplada tram escala:  1.2m 

• Amplada replà:  2.6m 

• Altura total:  3.7m 

Serà armada amb barres de diàmetres: 10,16 i 20mm com es pot veure a l’annex.  

Escales emergència 

Es disposaran 5 escales d’emergència, es trobaran en els llocs indicats als plànols, tindran una 

amplada de pas de 2m i una alçada de 4.85m quatre escales i una alçada de 3.73 l’altra. Seran 

escales metàl·liques compostes per dos trams rectes per planta. Seran dimensionades per una 

empresa especialitzada per suportar una sobrecarrega de 400kg/m2. Serà creada en fabrica i 

instal·lada a la obra mitjançant unions soldades.  

La estructura metàl·lica estarà formada per perfils d’acer S275 JR laminats en calent i amb dos 

suports entremitjos i biga del replà formats per perfils HEB.  

Els graons i el replà seran de xapa d’acer galvanitzat amb relleu, d’espessor 3mm i barana de 

1.1m d’altura formada per un tub d’acer laminat.   
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4. Soleres 
4.1 Solera Pàrquing 
La planta soterrani prevista per aparcament tindrà característiques mínimes RSS-5 segons la 

classificació de la NTE, solera semi pesada, locals amb una sobrecarrega estàtica màxima 

prevista de 5t/m2, per a pàrquings amb circulació fins a 2.5 tones per eix.  

Partirem de una capa de 25cm de zahorres artificials amb una mida màxima de gra de 0.5cm, 

estesa sobre el terreny compactat amb mecànicament fins a aconseguir un valor del 99% de 

Proctor modificat. La capa de zahorres es col·locarà sobre el nivell de la cimentació per a evitar 

diferencies de resistència a la compressió.  

A continuació apliquem la capa impermeabilitzant a base de 2 lamines de polietilè de 400 galga.  

Finalment, trobem una capa de formigó HA-25/B/IIa (mínim exigible resistència 175 kg/cm2) 

formada per una capa de 15cm d’espessor; armarem el formigó amb una malla de 15x15 de 

ferro amb diàmetre 8mm. Armem el formigó per evitar problemes derivats de la compactació.  

S’utilitzarà un ciment expansiu que ens permetrà que no hi hagi retracció després del secat. 

Per a realitzar la hidrofugació complementaria del sol s’utilitzarà un morter per cristal·lització 

que ens permetrà bloquejar els capil·lars del formigó per al pas de l’aigua. 

A la separació entre la capa de formigó i el terreny o pilars en sentit horitzontal es col·locarà un 

separador a base de poliestirè expandit de 2cm d’espessor, cobrint tota l’altura de formigó, (RSS-

9). 

Es realitzaran juntes de dilatació equivalent al treball realitzat a la solera durant un dia,amb 

objectiu d’evitar el desplaçament i aixecaments diferencials de les capes de formigó, les plaques 

de formigó es trobaran fixades per barres d’acer de diametre 16mm cada 80cm. 

La solera contarà amb juntes de retracció per evitar la rotura del formigó. Es realitzaran als 

vèrtex dels pilars per evitar la propagació de les fissures i s’allargaran fins als talls dels següents 

pilars, es tractarà de talls a  una tercera part de la altura amb la forma marcada al esquema i 

seran reforçades per barres de ferro de 12mm de diàmetre perpendiculars al tall. També es 

realitza sobre la solera un tall a: 

 

 

 

 



 

26  
   
 

5. Coberta 
La coberta serà de tipus Deck, no transitable, estarà constituïda per un perfil metàl·lic Eurobase 

40 que servirà de suport de la coberta Deck, de profunditat 40mm i distancia entre valls de 

266mm, la distancia entre suports serà de 2.25m, amb un espessor de 0.75mm i tres punts de 

recolzaments per placa. 

Sobre la base es col·locarà la coberta DeckRock Sintetica FM composada per la capa d’aïllament 

Durock 386 de doble densitat (210/135kg/m2) amb un espessor de 70mm  a base de llana de 

roca i un acabat amb membrana sintètica formada per una lamina impermeable a base de PVC. 

Utilitzarem una doble capa d’aïllament per a evitar ponts tèrmics.   

La il·luminació natural de la pista es realitzarà mitjançant il·luminació cenital, per tant la coberta 

contarà amb 45 claraboies de 3x2m, el que proporcionarà una superfície d’entrada de llum de 

226.8m2, es a dir, un 14.8% de la superfície de la pista (la norma requereix entre 10-15%)  

La coberta tindrà un pendent de 3%. 

Per a evitar ponts tèrmics usarem cargols amb materials que trenquin el pont tèrmic. 

Es col·locarà un accés practicable des de planta primera de dimensions 100x100cm. La comporta 

serà estanca i es trobara sobre un sòcol prefabricat complint la norma UNE 14122-4. 

 

 

 

 

6. Façanes 
6.1 Façana Xapa 
Per a la façana utilitzarem el perfil metàl·lic Eurobac 150 col·locat horitzontalment amb plaques 

de 6m de distancia entre suports i d’espessor 1mm, no inclourem corretges a la façana. 

Com a aïllament tèrmic utilitzarem panells Sandwich “panel de fachada liso ACH-FLAT” amb roca 

de llana d’espessor 50mm i acabat llis a l’exterior.  

Per a evitar ponts tèrmics usarem cargols amb materials que trenquin el pont tèrmic. 

6.2 Façana Vidre 
La façana de vidre estarà fixada per perfils d’alumini i comptarà amb una doble capa de vidre 

laminat de 6mm unides per PVB (polivinil butiral) per seguretat; amb una  càmera d’argó interior 

de 16mm i una capa final de vidre laminat de 6mm (6+6+16+6). 
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7. Sistemes de compartimentació  
7.1 Particions vestíbul amb pista 
Les particions que separaran la graderia i sala d’autoritats de la pista, així com les particions 

interiors del vestíbul i del restaurant es realitzaran amb una doble capa de vidre de seguretat 

laminat amb unió de lamina de PVB per a resistir impactes i evitar dissipació de vidres en cas de 

rotura, i antireflectant per evitar enlluernaments als esportistes. Amb aquesta partició es busca 

permetre una visió completa de la pista. L’acristalament anirà des de el paviment fins al fals 

sostre.   

7.2 Particions interiors 
Les particions interiors es realitzaran amb bloc de formigó 40x20x20. El espessor d’aquestes 

parets serà de 20cm, amb bloc de formigó buit i hidròfug; les parets estaran reforçades amb una 

armadura vertical formada per barres metàl·liques de 12mm de diàmetre separades 1m entre 

elles. També es col·locarà una armadura horitzontal formada per barres de 6mm de diàmetre 

cada 5 files de blocs.  

7.3 Particions vestuaris 
Per a la compartimentació dels vestuaris utilitzarem panell fenòlic per oferir protecció contra 

humitats, fàcil neteja, baix manteniment i resistència al foc. El panell es situarà sobre una 

estructura autoportant metàl·lica i amb un espessor de 12mm. 

8. Acabats 
8.1 Pistes 
A la pispa poliesportiva s’instal·larà un paviment punt elàstic Taraflex Sport M Plus de 7mm 

d’espessor de color blau on es dibuixaran els marcatges necessaris per a la correcta practica dels 

esports.  

8.2 Pàrquing 
El acabat del pàrquing serà la solera vista amb un acabat de Fratasat mecànic clar i capa de 

rodadura a base de 6kg/m2 de quars corindó amb colorant. 

Les parets del pàrquing seran enfoscades per a una aplicació posterior de una capa de pintura 

plàstica amb els colors gris, blanc i vermell característics.  

8.3 Oficina 
A la planta d’oficines les particions realitzades en bloc de formigó seran enlluïdes amb guix. 

L’enlluït quedarà preparat per a pintar. Utilitzarem pintura plàstica de colors clars amb textura 

llisa  i acabat mate. Abans d’aplicar la pintura es realitzarà una capa d’imprimació. 

En totes les sales de la planta d’oficines es col·locarà un sol tècnic enregistrable amb nucli 

d’aglomerat de fusta d’alta densitat, de 30mm d’espessor. 
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8.4 Vestuaris 
Les parets dels vestuaris seran enrajolades a base de ceràmica porcellànica. Els colors dels 

vestuaris seran colors vius.  

El revestiment del sol es realitzarà a base de rajoles de gres porcellànic impermeables llises amb 

rugositat antillisaments segons normativa. 

En les zones humides es crearà un pendent del 2% per a evacuació de les aigües cap als 

embornals o canaletes de desguàs.  

Els paviments en l'espai de dutxes tindran una resistència al lliscament de manera que siguin 

almenys de classe B segons el mètode d’assaig DIN 51097. 

Aseos  

Les parets dels aseos es trobaran enfoscats amb ciment, deixant un acabat llis i seran alicatades 

amb peces de gres porcellànic de color clar.  

El revestiment del sol es realitzarà a base de baldoses de gres porcellànic amb color clar. 

8.5 Magatzems i locals tècnics 
Als magatzems i locals tècnics es realitzarà un enfoscat amb acabat llis i preparat per a pintar 

amb pintura plàstica, prèvia aplicació d’una capa d’imprimació. 

El revestiment del sol es realitzarà a base de baldoses de gres porcellànic. 

8.6 Refugis:  
Als refugis es realitzarà un enfoscat amb acabat llis i preparat per a pintar amb pintura plàstica, 

prèvia aplicació d’una capa d’imprimació. 

El revestiment del sol es realitzarà a base de baldoses de gres porcellànic. 

8.7 Vestíbul, restaurant i passadís de la planta baixa: 
Al vestíbul i el restaurant les particions realitzades en bloc de formigó seran enlluïdes amb guix. 

L’enlluït quedarà preparat per a pintar. Utilitzarem pintura plàstica de colors clars amb textura 

llisa  i acabat mate. Abans d’aplicar la pintura es realitzarà una capa d’imprimació. 

L’acabat del sol es realitzarà amb una capa de microciment amb un acabat clar. 

A l'exterior de les portes d'entrades es disposarà reixeta limpiabarros enrasada amb el paviment 

i a l'interior pelut també enrasat amb el paviment. 

8.8 Fals sostre 
En la planta baixa i la primera planta es col·locarà un fals sostre modular amb plaques de guix 

registrable, fixat del forjat mitjançant varilles. Les unions amb el forjat seran ocultes i aplicarem 

un acabat amb pintura del mateix color que el revestiment de les parets.  

En les zones humides el fals sostre haurà de ser resistent a la humitat i als cops, tindrà un 

recobriment a base de vinil.  
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9. Fusteria 
9.1 Portes 

Porta accés principal 

Es tractarà de la porta d’accés al vestíbul des de l’exterior. Contarà amb 2m d’amplada de pas i 

2.3m d’altura de pas. Serà una porta corredera automàtica antipànic integral de vidre; la porta 

estarà formada per un doble vidre amb capa d’argó intermitja, els espessors de la part exterior 

a la part interior serà: 8 (4+4)-15-4. El vidre exterior esta format per dos vidres de 4mm units 

per PVB. Obtenim una transmitància tèrmica de 1.06W/m2.ºK. i també contarà amb els sistemes 

de seguretat d’incendi explicats en el capítol 3 d’aquesta memòria.  

Les fulles mòbils i les fixes em cas d’emergència son abatibles aplicant una petita força manual 

cap a l’exterior, augmentant a 4m l’àrea d’evacuació.   

Portes particions interiors 

Seran portes d’una fulla batent de 1x2.1m d’amplada i altura de pas. Estaran fabricades en fusta. 

Les portes que estiguin en contacte amb les zones humides del edifici contaran amb protecció 

antihumitat. Totes les portes hauran de ser accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.  

Portes oficines 

Seran portes d’una fulla batent de 0.8x2.1m d’amplada i altura de pas. Estaran fabricades en 

fusta.  

Portes emergència 

Es troben en els punts indicats als plànols, seran portes metàl·liques resistents al foc EI2-60-C5, 

de dos fulles batents, amb una amplada de pas de 120cm per fulla i una altura de pas de 200cm; 

contaran amb una barra antipànic interior. Acabat lacat a conjunt amb la pintura aplicada a cada 

sala. També contarà amb els sistemes de seguretat d’incendi explicats en el capítol 3 d’aquesta 

memòria. 

Portes fenòliques 

Les portes interiors de les zones humides com son els aseos quedaran a 10cm del terra per evitar 

problemes amb possibles entollaments. Seran portes fenòliques amb les mateixes 

característiques que les particions fenòliques. 

9.2 Entrada pàrquing 
Seran dues portes de 5,0m d’amplada de pas per 3,5m d’altura de pas. Serà una porta metàl·lica 

d’apertura estàndard. 

9.3 Finestres 
Totes les finestres contaran amb:  

• Un doble vidre amb capa d’argó intermitja, els espessors de la part exterior a la part 

interior serà: 8 (4+4)-15-4. El vidre exterior esta format per dos vidres de 4mm units per 

PVB. Obtenim una transmitància tèrmica de 1.06W/m2.ºK.  

• Un marc de rotura del pont tèrmic. 

Finestres tipus 1: 

Son les finestres que trobarem en la zona de restaurant i vestíbul, seran finestres correderes de 

dimensions 2x1m. Son finestres amb acabat igual al acabat de la façana acristalada d’aquestes 

dues sales.  
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Finestres tipus 2:  

Son les finestres que trobarem a la sala d’infermeria, als vestuaris i als aseos. Les dimensions 

seran de 1m d’amplada per 1m de altura. Son finestres translúcides, fixes i oscil·lants (abatibles 

de dalt a baix) per a evitar sempre la visió del interior de les sales des de el exterior. 

Finestres tipus 3: 

Son les finestres de la planta primera i del passadís de la planta baixa, seran finestres fixes i 

oscil·lobatents (obertura de dalt a baix i lateral). Podem trobar dos finestres unides formant un 

conjunt o finestres soles, segons la disposició de la sala on es trobin. Les finestres seran de 

0,8x1,5m. Son finestres accessibles per a bombers en cas de emergència.   

10. Instal·lacions 
10.1  Il·luminació 
Tota la informació sobre les lluminàries seleccionades, la seva disposició i càlcul lumínic es 

troben en el annex.  

Les lluminàries per a les zones de vestíbul, bar i oficines tenen un cert caràcter decoratiu.  

Pàrquing 

El nivell d’il·luminació serà, com a mínim, de 30 lux entre la plaça d’aparcament i les zones 

comunes de circulació de l’edifici, i de 50 lux a les entrades. Amb una mitja de 75 lux. 

Es disposaran 56 TRILUX GmbH & Co. KG - E-Line G2 B LED10000-830 ET de potencia 74W i 9197 

lm. 

Pista esportiva  

La pista comptarà amb il·luminació natural cenital i igualment amb il·luminació artificial 

uniforme i sense enlluernar als esportistes ni als espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 

amb un mínim de 500 lux de mitja i uniformitat 0.7 en competició i 200 lux i uniformitat 0.5 en 

entrenaments i us recreatiu.  

Es disposaran 20 projectors Philips - MVP507 1xMHN-FC1000W/230V/740 MB/60_740 de 

potencia 1100W i 82655 lm. 

Aseos  

La zona de aseos contarà amb il·luminació natural i igualment contarà amb d’il·luminació 

artificial que permeti una il·luminació mitja de 200lux. Les lluminàries seran estanques en les 

zones de lavabos i adaptades per a zones humides. 

Es disposarà a cada aseo una lluminària TRILUX GmbH & Co. KG - E-Line G2 B LED10000-830 ET 

amb una potencia de 74W i 9197 lm.  

Vestuaris 

La zona de vestuaris contarà amb il·luminació natural a tots els vestuaris que estiguin contra la 

façana i igualment es disposarà d’il·luminació artificial que permeti una il·luminació mitja de 

250lux. Les lluminàries seran estanques en les zones de dutxes i lavabos i adaptades per a zones 

humides. 
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A cada vestuari d’equip i col·lectiu es disposaran 3 TRILUX GmbH & Co. KG - E-Line G2 B 

LED10000-830 ET amb una potencia de 74W i 9197 lm. 

A cada vestuari d’equip es disposarà 1 TRILUX GmbH & Co. KG - E-Line G2 B LED10000-830 ET 

amb una potencia de 74W i 9197 lm. 

Infermeria 

Disposarà d’il·luminació natural a traves de la façana i igualment il·luminació artificial per a 

assegurar 500lux.   

Es disposaran 4 TRILUX GmbH & Co. KG - Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET amb una potencia 

de 27W i 3995 lm. 

Magatzems 

Els magatzems disposats contra la façana nord-oest contaran amb il·luminació natural, 

igualment es disposarà d’il·luminació artificial a tots els magatzems amb un mínim de 100lux.  

Es disposarà a cada magatzem una lluminària TRILUX GmbH & Co. KG - E-Line G2 B LED10000-

830 ET amb una potencia de 74W i 9197 lm.  

Graderia 

La zona de graderia contarà amb il·luminació artificial mínim de 200lux i no enlluernarà la visió 

dels esportistes.  

A cada graderia es disposaran 10 TRILUX GmbH & Co. KG - E-Line G2 B LED10000-830 ET amb 

una potencia de 74W i 9197 lm.  

Oficines 

La zona d’oficines contarà amb il·luminació natural a totes les sales que estiguin contra la façana 

i igualment es disposarà d’il·luminació artificial que permeti una il·luminació mitja de 400lux.  

Es disposaran 12 TRILUX GmbH & Co. KG - Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET amb una 

potencia de 27W i 3995 lm. 

Vestíbul 

La zona del vestíbul contarà amb il·luminació natural a partir de la façana de vidre i igualment 

es disposarà de llum artificial de com a mínim 200lux. 

Es disposaran 12 TRILUX GmbH & Co. KG - Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET amb una 

potencia de 27W i 3995 lm. 

Bar-Cafeteria 

La zona del bar contarà amb il·luminació natural a partir de la façana de vidre i igualment es 

disposarà de llum artificial de com a mínim 300lux. 

Es disposaran 8 TRILUX GmbH & Co. KG - Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET amb una potencia 

de 27W i 3995 lm. 

Cuina 

La zona de la cuina contarà amb il·luminació natural a partir de les finestres i igualment es 

disposarà de llum artificial de com a mínim 500lux. 

Es disposaran 3 TRILUX GmbH & Co. KG - E-Line G2 B LED10000-830 ET amb una potencia de 

74W i 9197 lm. 
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Despatx professors 

La zona dels despatxos de professors contaran amb il·luminació artificial mínim de 200lux. 

Es disposarà 1 TRILUX GmbH & Co. KG - Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET amb una potencia 

de 27W i 3995 lm. 

Sala instal·lacions 

La sala d’instal·lacions contarà amb il·luminació natural a partir de les finestres i igualment es 

disposarà de llum artificial de com a mínim 200lux. 

Es disposaran 2 TRILUX GmbH & Co. KG - E-Line G2 B LED10000-830 ET amb una potencia de 

74W i 9197 lm. 

Sala autoritats 

La zona de la sala d’autoritats contarà amb il·luminació natural a totes les sales que estiguin 

contra la façana i igualment es disposarà d’il·luminació artificial que permeti una il·luminació 

mitja de 400lux.  

Es disposaran 12 TRILUX GmbH & Co. KG - Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET amb una 

potencia de 27W i 3995 lm. 

Graderia autoritats 

La zona de graderia d’autoritats contarà amb il·luminació artificial mínim de 200lux. 

Es disposaran 6 TRILUX GmbH & Co. KG - Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET amb una potencia 

de 27W i 3995 lm. 

Sala lliure i sala de reunions 

La sala lliure i la sala de reunions contaran amb il·luminació natural a totes les sales que estiguin 

contra la façana i igualment es disposarà d’il·luminació artificial que permeti una il·luminació 

mitja de 400lux.  

A la sala lliure es disposaran 8 TRILUX GmbH & Co. KG - Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET 

amb una potencia de 27W i 3995 lm. 

A la sala de reunions es disposaran 6 TRILUX GmbH & Co. KG - Belviso C1 625 CDP LED3900nw 

01 ET amb una potencia de 27W i 3995 lm. 

Guarda-roba 

La zona del guarda-roba contarà amb il·luminació artificial mínim de 200lux. 

Es disposarà una lluminària TRILUX GmbH & Co. KG - E-Line G2 B LED10000-830 ET amb una 

potencia de 74W i 9197 lm.  

Circulacions 

Les circulacions contaran amb llum natural cenital a traves dels lluernaris i igualment trobarem 

llum artificial de com a mínim 200lux. 

Als passadissos de la planta baixa es col·locaran 10 TRILUX GmbH & Co. KG - E-Line G2 B 

LED10000-830 ET amb una potencia de 74W i 9197 lm.  

Als passadissos de la planta primera es col·locaran 10 TRILUX GmbH & Co. KG - Belviso C1 625 

CDP LED3900nw 01 ET amb una potencia de 27W i 3995 lm. 
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Al accés del pàrquing es col·locarà  1 TRILUX GmbH & Co. KG - E-Line G2 B LED10000-830 ET amb 

una potencia de 74W i 9197 lm. 

Emergència 

Trobarem il·luminació d’emergència al menys en els següents casos: 

• A les portes existents en els recorreguts d’evacuació 

• En les escales, de manera que cada tram d’escales rebi il·luminació directa 

• En totes les interseccions dels recorreguts d’evacuació 

• En els punts en els que es trobin situats els elements de protecció contra incendis. 

• Assegurar un nivell mínim de 1 lux en el centre de la via d’evacuació. 

Assegurarem un mínim de 1lux durant tot el recorregut de evacuació. Ho realitzarem amb 155 

els llums d’emergència IP65 de 3W de potencia, 200lm i 3h d’autonomia.  

10.2  Ventilació 

Pàrquing 

La normativa municipal ens obliga a projectar un sistema de ventilació suficient per impedir 

l’acumulació de gasos nocius en proporció capaç de produir accidents. Al no poder assegurar el 

5% d’obertures a la façana que marca la norma per a ventilació natural, utilitzarem ventilació 

forçada, assegurant una renovació mínima d’aire de 15 m3 /hora per m2 de superfície. 

• Superfície pàrquing: 5830m2 

• Renovació mínima d’aire: 87450m3/h 

• Maquinaria: 4x CJTHT-63-4T-3/ (Caudal: 22400m3/h ; Potencia : 2,20kW) 

Pista esportiva  

La pista poliesportiva, les graderies i els espais de circulació adjacents deuran complir 6 

renovacions completes per hora.  

La renovació d’aire es realitzarà a partir de maquinaria de ventilació al sostre, per evitar que es 

sobrepassin els 45dBA que marca la norma, col·locarem la maquinaria en la part exterior de la 

coberta i renovarem l’aire a partir de canalitzacions insonoritzades.  

• Volum: 4174m3 

• Renovació mínima d’aire: 300504m3/h 

• Maquinaria: 10x CJTHT-80-4T-4/PLUS (Caudal: 30250m3/h ; Potencia : 3kW) 

Vestuaris 

Els vestuaris i aseos disposaran de ventilació natural amb obertures sobre la façana, igualment 

es disposarà de sistemes de renovació d’aire de 8 volums per hora:  

S’agruparan amb la següent disposició:  

• Aseos PB+Aseos P1 + Vestuari personal: 

o Volum: 2x206 +111 + 2x44= 611 m3 

o Renovació mínima d’aire: 4.888m3/h 

o Maquinaria: 1xHT-45-4T (Caudal 6500m3/h; Potencia 0,37kW) 

 

• Vestuaris equips + Vestuaris professors 

o Volum: 2x274 + 4x21 = 632 m3 

o Renovació mínima d’aire: 5.056 m3/h 
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o Maquinaria: 1xHT-45-4T (Caudal 6500m3/h; Potencia 0,37kW) 

 

• Vestuari col·lectiu: 

o Volum: 4x268 =1.072 m3 

o Renovació mínima d’aire: 8.576m3/h 

o Maquinaria: 2xHT-40-4T (Caudal 9200m3/h; Potencia 0,25kW) 

 

Infermeria 

La infermeria disposarà de ventilació natural amb obertures sobre la façana, igualment es 

disposarà de sistemes de renovació d’aire de 6 volums per hora: 

o Volum: 50m3 

o Renovació mínima d’aire: 300m3/h 

o Maquinaria: 1x CA/LINE-12 (Caudal: 320m3/h ; Potencia : 0,052kW) 

Oficines 

Les oficines disposaran de ventilació natural amb obertures sobre la façana, igualment es 

disposarà de sistemes de renovació d’aire de 3 volums per hora: 

• Sala reunions + Oficina administració  

o Volum: 91+204 = 295m3 

o Renovació mínima d’aire: 885m3/h 

o Maquinaria: 1x CA/LINE-25 (Caudal: 1070m3/h ; Potencia : 0,165kW) 

 

• Sales autoritats: 

o Volum: 387m3 

o Renovació mínima d’aire: 1161m3/h 

o Maquinaria: 1x CA/LINE-31 (Caudal: 1310m3/h ; Potencia : 0,150kW) 

Els conductes de ventilació s’intentaran passar per les façanes cegues. Es a dir les façanes que 

no contenen cap entrada de vianants o de vehicles. 
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10.3 Electricitat 
La demanda de potencia elèctrica del edifici serà provinent principalment dels endolls, 

il·luminació, il·luminació d’emergència i ventilació.  

La potencia es distribueix de la següent manera amb i sense coeficients de simultaneïtat: 

 SENSE COEFICIENT DE 
SIMULTANIETAT (KW) 

AMB COEFICIENT DE 
SIMULTANIETAT (KW) 

PARQUING 29.41 23.76 
PLANTA BAIXA 88.76 57.84 
PLANTA PRIMERA 10.60 6.43 
VENTILACIÓ 40.41 32.33 
TOTAL 169.18 120.36 

 

Per tant veiem com tenim una potencia màxima de 169.18kW i una potencia a contractar de 

120.36kW 

El voltatge del edifici serà de 380V trifàsic per al correcte funcionament de tots els aparells. 

Mitjançant 90 plaques solars de 300W aconseguirem el 23,5% de la potencia màxima.  

L’edifici contarà amb un grup electrogen per a donar subministrament elèctric al edifici en cas 

d’emergència. 

10.4 Drenatge  
A la coberta contem amb una projecció horitzontal de 5359m2 i dimensionarem la xarxa per una 

intensitat pluviomètrica de 110mm/h. 

El sistema de drenatge es basarà en canelons situats en les façanes llargues del edifici, un total 

de 5 canelons de diàmetre 250mm amb pendent 2%, els canelons seran evacuats a 6 baixants, 

en trobarem 2 baixants de diàmetre 160mm per façana on actuaran 2 canelons i 1 baixant per 

al caneló restant de cada façana de diàmetre 125mm. 

L’aigua dels baixants serà recol·lectada per dos col·lectors de 250mm amb pendent 4% que els 

portaran fins un depòsit de capacitat 12.000l.  

Trobarem sobreeixidors a la coberta per evitar problemes en cas de pluges extremes o si 

s’obstrueix una baixant. Els sobreeixidors sobresortiran 5cm de la cara exterior del parament 

vertical. 

En la zona de pàrquing es situaran canals de recollida de aigua pegats al mur per a complir amb 

el CTE HS i també a l’entrada del pàrquing per recollir l’aigua de la pluja que pot entrar per els 

forats de les portes.  

10.5 Aigua potable i ACS 
La xarxa d’aigua i ACS comença a la sala d’instal·lacions on es troba la caldera, des de allí es 

divideix en canonades de coure per a l’aigua calenta i canonades de PEMD (polietilè de mitja 

densitat) per a l’aigua freda; Les canonades es divideixen en dos ramals, el primer es dirigirà cap 

als vestuaris d’equip, infermeria, vestuaris de professors i els dos vestuaris col·lectius mes al 

nord; el segon ramal compren els dos vestuaris col·lectius al sud de l’edifici, els aseos col·lectius, 

la cuina i la planta primera. 
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La xarxa conta amb un total de 51 lavabos, 50 dutxes, 46 inodors, 36 urinaris, 1rentaplats i 1 pica 

de restaurant. 

S’instal·laran claus de pas així com una clau general i un comptador al inici de la xarxa.   

Per assegurar les pressions i velocitats correctes les canonades de aigua freda tindran diàmetres 

entre 16 i 50mm; i les canonades de coure entre 12 i 35mm. El informe mes detallat es troba en 

els plànols i l’annex corresponent.  

Els montans tindran 5,7m d’altura i seran una canonada de PEMD de 32mm per a la aigua freda 

i una canonada de 28mm de coure per a l’aigua calenta.  

10.6 Sanejament 
Per a d’instal·lació de sanejament es segueix la mateixa ramificació que amb el subministrament 

de aigua. S’instal·laran canyeries de mitja densitat als diferents punts de recollida de l’edifici: 

urinaris, dutxa, lavabos, pica i rentavaixelles.  

La quantitat de unitat de desaigües total del edifici es de 572UD. 

Així obtenim canonades de diàmetre que van des de els 75mm fins al col·lector final de 160mm 

sempre amb un pendent del 2%. 

La baixant entre la planta primera i la planta baixa serà de 90mm amb una altura de 5,7m. 

El sistema del edifici serà separatiu, per tant el aigua de sanejament no s’unirà a l’aigua de 

drenatge. 

10.7 Instal·lació Gas 
La instal·lació de gas es produirà a base de Gas natural, per elevar de 10ºC a 60ºC el caudal de 

ACS es necessitaran 783900kcal/h, 911.68kW. El caudal de gas natural per a subministrar la 

energia calorífica necessària es de 89,22m3/h. 

La caldera per aportar la energia calorífica necessària serà Vitomax 100 LW, model M148 de 

1MW. 

La canonada per a portar el gas des de la xarxa local fins a la caldera serà una canonada de coure 

de 88.9mm, amb paret exterior de 2mm i diàmetre interior de 84.9mm. 

 

10.8 Contra Incendis 
Les instal·lacions contra incendis compliran la normativa explicada en el document 3 d’aquesta 

memòria.  

Senyalització 

La senyalització tindrà unes dimensions de 594x594mm per a poder assegurar la visibilitat de les 

senyals des de tot el recorregut d’evacuació, es disposaran: 

• Pàrquing:  

o 5 sortides 

o 1 zones de refugi 

o 14 recorregut evacuació 

• Planta baixa: 

o 7 sortida 
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o 22 recorregut evacuació 

o 1 “Sin salida” 

 

• Planta primera: 

o 2 sortida 

o 3 recorregut evacuació 

o 1 “Sin salida” 

 

Polsadors 
Es disposaran polsadors d’alarma juntament a cada sortida d’evacuació i a una distancia màxima entre 

ells de 50m. Es disposaran: 

• Pàrquing: 8 

• Planta baixa: 8 

• Planta primera: 2 

Extintors 
Es disposaran extintors d’eficàcia 21A-113B separats 15 com a màxim des de tot origen d’evacuació, es 

disposaran:  

• Pàrquing: 33 

• Planta baixa:20 

• Planta primera: 4 

 

Sistema de alarma 

S’instal·larà un sistema d’alarma conforme la normativa UNE-EN 54 12. Es disposaran 1 detector 

a cada sala com a mínim; cada detector cobrirà una superfície de 1600m2. Per planta es 

disposaran: 

• Pàrquing: 8 

• Planta baixa: 32 

• Planta primera: 9  

 

Boca incendio equipada (BIE) 

Es disposaran BIEs de 25mm a menys de 5m de cada sortida i amb distancia màxima entre ells 

de 50m. Es disposaran en zones lliures d’obstacles i a una altura de 1.5m. Es disposaran: 

• Pàrquing: 8 

• Planta baixa: 8 

• Planta primera: 2 

 

10.9  Ascensor 
Per a permetre l’accés a persones de mobilitat reduïda al poliesportiu des de el pàrquing, s’instal·larà 

un ascensor amb mesures de 1,1m d’amplada per 1,5m de fondària i 2,2m d’altura; l’obertura de la 

porta serà de 0.8m per assegurar l’accessibilitat amb cadira de rodes.  
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Tindrà un pes màxim nominal de 450kg i 0,63m/s de velocitat. 

L’exterior de l’ascensor haurà de ser impermeable ja que la seva col·locació serà a la part descoberta 

del vestíbul. Ho aconseguírem mitjançant un panell exterior de metacrilat.  

11. Urbanització exterior 
11.1 Accés vehicles 
Per a les zones de transit de vehicles es realitzarà un carril amb dos accessos al pàrquing, un 

d’entrada i un de sortida; la superfície total del accés per a vehicles es de 821m2.  

Es realitzarà una secció de firme conformada de la següent forma:  

• Partirem d’un anivellament del terra amb una estabilització de l’explanada mitjançant 

la estesa de tongades de terra fins arribar a un 99% del assaig Proctor modificat. 

• Sobre el terreny compactat es vertirà una capa de zahorres artificials de 25cm 

d’espessor. 

• Finalment, trobem una capa de formigó HA-25/B/IIa  formada per una capa de 15cm 

d’espessor; armarem el formigó amb una malla de 15x15 de ferro amb diàmetre 8mm.  

• Amb una capa de rodadura de 6kg/m2 de quars corindon.  

11.2 Accés vianants 
L’accés per a vianants a partir de la guineueta vella tindrà un accés de 14.8m  i s’anirà ampliant 

conforme arribem a la zona transitable. El motiu de tenir un accés estret es que no volem tindre 

pendents superiors al 5%, el pendent es va reduint a mesura que arribem al nostre edifici. Tindrà 

una superfície de 441m2 

L’accés a la parcel·la per a vianants es realitzarà amb un paviment a base d’un paviment de lloses 

de pedra natural rebudes amb morter.  

11.3 Zona transitable 
La zona transitable es col·locarà per sobre de la part del pàrquing que no esta sota el edifici 

poliesportiu, tindrà una superfície de 2039m2, es realitzarà amb un paviment a base de rajoles 

de formigó de color gris. Les rajoles es col·locaran sobre un fime de formigó. 

11.4 Sortides emergència 
Els passadissos de sortida d’emergència seran dos i tindran una amplada de 5m; aniran fins a 

zones de seguretat i contaran amb una superfície de 497m2. Es realitzaran amb un paviment a 

base de rajoles de formigó de color gris. Les rajoles es col·locaran sobre un fime de formigó. 

11.5 Zona verda 
En els tal·lus i zones lliures de la parcel·la es col·locarà terra vegetal que provindrà de la mateixa 

parcel·la per a crear zones verdes enjardinades. Contarem amb un total de 5790m2 de zona 

verda. S’instal·laran plantes autòctones mediterrànies.  

11.6 Elements urbanització 
A la parcel·la a les zones transitables s’instal·laran els següents elements: 

• Aparcament per a bicicletes format per una estructura d’acer fixat al paviment.  

• Es col·locaran papereres amb cubeta d’acer circulars.  

• Es col·locaran bancs de fusta amb fixacions d’acer al paviment. 
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Tots els elements contaran amb els recobriments necessaris per a protegir-los dels efectes 

adversos de la climatologia.  

12. Equipament 
12.1 Equipament esportiu 
El equipament instal·lat serà el necessari per a la realització dels diferents esports previstos i 

complirà les següents normatives: 

UNE-EN 748:2004 Porteries de futbol. Requisits i mètodes d’assaig inclòs seguretat 

UNE-EN 749:2004 Porteries de handbol. Requisits i mètodes d’assaig inclòs seguretat 

UNE-EN 1270:2004 Equips de basket. Requisits i mètodes d’assaig inclòs seguretat 

UNE-EN 1271:2004 Equips de voleibol. Requisits i mètodes d’assaig inclòs seguretat 

UNE-EN 1509: 2004 Equips de bàdminton. Requisits i mètodes d’assaig inclòs seguretat 

 

Tots els equipaments contaran amb els ancoratges necessaris per a la seva correcta utilització. 

 

12.2 Graderies 
Les graderies seran metàl·liques i compliran les següents mesures:  

o L'amplària mínima de les sortides de la graderia serà de 1,20 m. 

o El fons de les files tindrà 0,85m dedicant 0,40m al seient i 0,45m al pas. 

o L'ample disponible per a cada seient serà de 0,50m 

o Els seients han d'estar numerats de forma visible i seran seients individuals. 

o L'altura del pla del seient respecte del pla de suport dels peus serà de 0,42m. 

o Disposaran de places reservades per a persones amb mobilitat reduïda a 

primera fila com s’exposa als plànols.  

o A la part alta de la graderia es realitzarà una passarel·la que connectarà els 

diferents trams de graderia 

o S’instal·laran dos escales a la passarel·la a la part posterior de la graderia per a 

possibilitar l’evacuació en cas d’emergència.  

La estructura de les graderies serà realitzada per empreses especialitzades en el sector i hauran 

de complir totes les mesures de seguretat estructural. 
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DOCUMENT 3: COMPLIMENT NORMATIVA 
El Decret 462/71 del 11 de març, per el que s’aproven les normes de redacció de projectes i 

direcció d’obres d’edificació, estableix que en la memòria de qualsevol projecte d’edificació es 

faci constatar expressament l’observança de les normes de la Presidència del Govern i les del 

Ministeri de la Vivenda sobre la construcció vigents.  

A més, tots els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent a la 

construcció, deuran estar marcats amb el marcatge CE, amb conformitat amb la directiva 

89/106/CEE de productes de construcció.  

En aquesta memòria farem referencia a les normes principals que hem seguit per la redacció de 

la mateixa. 

1. Normativa construcció i implantació:  
Estatal: 

• Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació llei 

52/2002, (BOE 31/12/02) Modificada per els Presupostos generals del estat  per l’any 

2003. Art. 105. 

• Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. D 462/71 

(BOE: 24/3/71) modificat per el RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

• Código Técnico de la edificación. RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Autonòmica: 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 

(Publicat al DOGC del dia 24-07-2006)  

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pol que s'aprova el text refós de la Llei 

d'urbanisme de Catalunya (Publicat al DOGC del dia 05-08-2010)  

• Publicat al DOGC del dia 05-08-2010 

• Ley 13/2014, de 30 de octubre, d’accessibilitat (DOGC 4/11/2014). 

• Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 

• novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, 

• i d’aprovació del Codi d’accessibilitat de Catalunya (publicat en el DOGC núm.2043, de 

• 28 d’abril de 1995. Correcció d’errades en el DOGC núm. 2152, pàg. 319, de 

• 10.01.1996) 

Municipal: 

• Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana 

• Pla d’ordenació MPGM al Nord de la Ronda de la Guineueta Vella aprovat el 05/03/2010 

• Modificació del P.G.M per a la ordenació del sistema d’espais lliures i d’equipament als 

àmbits del parc central de nou barris, de l’avinguda de Rio de Janeiro i da la Ronda de la 

Guineueta vella 

• Ordenanza municipal de condiciones de protección contra incendios (2008) 

• Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència publica de 

Barcelona (2003) 

• Ordenances metropolitanes d'edificació, AMB (2004). 
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2. Normativa poliesportius: 
• Legislación y Documentos Técnicos de Referencia en Instalaciones Deportivas de 

Decembre 2010 del Consejo Superior de Deportes  

• Normativa técnica de instalaciones deportivas del Consejo Superior de Deportes. 

• Normativa Tècnica del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de 

Catalunya; Extracte de la Memòria del PIEC 2005 (publicat en el DOGC 4397 de 2 de juny 

de 2005.) 

 

3. Justificació compliment CTE: 
3.1Justificació de la exigència bàsica SE seguretat estructural 
Es complirà el CTE DB-SE així com la resta de normes aplicables a les modificacions descrites en 

el present projecte. 

La justificació del “Código Técnico de la edificación”, així com el càlcul estructural i de 

cimentació, s’adjunten en l’annex de càlcul de estructura. 

3.2 Justificació de la exigència bàsica SI seguretat en cas d’incendi 
Es redacta el present apartat per a la ratificació del compliment de les següents normes: 

-RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. BOE nº 74, de 28 de marzo. 

-RD 513/2017, de 22 de mayo de 2017 por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI). 

-Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en 

establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios. 

-Document TINSCI DT-9, sobre control de fums en els aparcaments. 

-Document TINSCI DT-12, sobre aproximació i entorn de l’edifici per a la intervenció 

de bombers. 

 

Es redacta el present apartat amb la finalitat de justificar les mesures de protecció contra 

incendis i del entorn i la facilitat d’accés per part dels serveis d’extinció d’incendis, necessàries 

per als futurs usos de l’edifici (aparcament i publica concurrència)  

Segons l’annex I de la Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de 

incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios: 

• El aparcamiento en semisótano está ubicado bajo un edificio y tiene una superficie 

construida superior a 750m2, por lo que es preceptivo el informe de los Servicio de 

Prevención y Extinción de Incendios. 

• Establecimientos de espectáculos públicos.  

• Establecimientos de actividades recreativas o de pública concurrencia, de acuerdo con 

el Código Técnico de la Edificación, de más de 500 m2 de superficie o con un aforo de 

más de 500 personas 
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Estaran sotmesos al control preventiu de la Administració de la Generalitat. Per al seu estudi 

es desglossa en els següents punts:  

3.2.1) Condicions del entorn 

Segons la Instrucció tècnica SP-121:2012 al ser l’aforament de fins a 1500 persones en el 

pàrquing, al menys una façana ha de ser accessible. Per a l’edifici esportiu i administratiu al 

tenir un aforament compres entre 1501 a 2500 persones, al menys dues façanes han de ser 

accessibles. Aquesta instrucció es compleix ja que l’edifici objecte d’estudi serà accessible per 

totes les seves façanes en planta baixa, per la façana sud al pàrquing i per la façana oest a 

planta primera.  

Ens trobem a un edifici amb una altura de evacuació inferior a 9m, per tant segons el DT-12 

aproximació i entorn de l’edifici per a la intervenció de bombers i el CTE DB-SI 5: 

• Permet l’estacionament dels vehicles del SPEIS a una distancia inferior a 23 m de las 

façanes exposades, per ser la altura de evacuació menor a 15 m. 

• El vial d’aproximació compleix: 

o Amplada lliure mínima de pas de vehicles: 3,5 m en edificis (5,0 m en vials 

sense sortida) 

o Alçada lliure mínima o de gàlib: 4,5 m. 

o Capacitat portant: 20 kN/m2. 

o Pendent ≤ 15 %. 

• L’espai de maniobra garanteix: 

o Distància màxima des del vial d’aproximació fins als accessos a peu a l'interior 

de l'edifici: 50 m 

o Amplada mínima de pas d'1,80 m, a partir del vial d’aproximació. 

3.2.2) Façana 

Disposa de portes per a permetre l’accés al seu interior per part del personal de extinció 

d’incendis. 

La seva accessibilitat dels accessos es ratifica: 

- Les seves dimensions son superiors a 1,20m en vertical per 0,80m en horitzontal, i 

la distancia entre eixos de dos accessos consecutius no serà superior a 25m.  

- No existiran en la façana elements que dificultin el seu accés per les mateixes 

façanes.  

- Els accessos per façana que no siguin clarament visibles degut a la seva naturalesa 

constructiva es senyalitzaran per a que siguin fàcilment localitzables per els equips 

de socors.  

3.2.3) Compartimentació en sectors d’incendi 

Es compartimentaran els sectors d’incendi segons les condicions següents DB SI-1.1:  

• Pàrquing: Constituirà un sector d’incendi diferenciat quan estigui integrat en un edifici 

amb altres usos. 

• Planta baixa: Els espais destinats al públic assegut en seients fixes com recintes 

poliesportius  poden constituir un sector d’incendi de superfície superior a 2.500m2 

sempre que:  

o Estiguin compartimentades respecte d’altres zones mitjançant elements EI120; 
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o Tenen resolta l’evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin amb 

un sector de risc mínim mitjançant sortides del edifici o vestíbuls 

d’independència.  

o Els materials de revestiment seran B-s1, d0 en parets i sostres i BFLs1 als sols. 

o La densitat de carrega de foc deguda als materials de revestiment i al mobiliari 

fix no excedeix de 200 MJ/m2. 

o No existeix sobre aquests espais cap zona habitable.  

• Planta primera: La superfície construïda de tot sector d’incendi administratiu no ha 

d’excedir de 2.500m2.  

 

Es compartimentaran els sectors segons els criteris següents:  

- Els elements de compartimentació compliran la resistència al foc establerta en la 

tabla 1.2 del SI 1 de DB SI del RD 314/2006.  

- En la unió o pas entre els diferents sectors es disposarà sempre de portes tallafocs.  

 

3.2.4) Càlcul de l’ocupació 

Per a la determinació de l’ocupació, es divideix en les zones mencionades anteriorment i cada 

una es desglossarà en les diferents dependències que la composen. Es reiterarà la majoració 

realitzada en quant a mesures de prevenció i extinció que poguessin adoptar-se.  

Planta soterrani 

  

 

Sector 1 Zona o recinto Superficie Densidad (1/x m2) Ocupación

Parking privado 5640,8 15 377

Accesos i refugis 68,08 Ocasional 0

Aforo Sector 1 5708,88 377

PS Aforo PS 5708,88 377
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Planta baixa 

  

 

Planta primera 

 

 

 

Segons el Art. 1 del DB SI-1, a efectes del còmput de la superfície de un sector d’incendi es 

considera que els locals de risc especial, les escales i els passadissos protegits, els vestíbuls 

d’independència i les escales compartimentades no formen part del sector d’incendi on es 

troben.  

Per tant hem tret del sector 2 de planta baixa els recintes de risc especial que seran 

determinats en punts posteriors.  

Per tant, l’aforament total de l’edifici serà de 2.489 persones. 

 

Sector 2 Zona o recinto Superficie Densidad (1/x m2) Ocupación

Pista 1536 - 100

Grades 1286,4 Per places 1468

Vestuaris col·lectius 375,12 Per places 120

Vestuaris equip 183,8 Per places 30

Vestuaris professor 27,21 Per places 4

Despatx 17,08 Per places 2

Aseos públic 130,26 3 44

Magatzems 135,49 Ocasional 0

Infermeria 17,1 10 2

Vestíbul+control accés 100,35 2 51

Restaurant/Cafeteria 59,1 1,5 40

Cuina/Magatzem 38,58 10 4

Passadís 1337,08 10 134

Sala instal·lacions 59,57 10 6

Sala escombreries 28,5 Ocasional 0

Guardaroba 11,4 5 3

Acces a P1 5,2 Ocasional 0

Aforo Sector 2 5348,24 2008

PB Aforo PB 5348,24 2008

Sector 3 Zona o recinto Superficie Densidad (1/x m2) Ocupación

Oficina administració 68,18 10 7

Sala reunions 30,08 10 4

Sala autoritats 128,73 Per places 40

Vestuari personal 29,58 3 10

Aseos 35,1 3 12

Sala lliure 48,38 3 17

Passadís 133,36 10 14

Aforo sector 3 473,41 104

P1 Aforo P1 473,41 104
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3.2.5) Evacuació i espai exterior segur 

En el cas en estudi es considera origen de evacuació qualsevol possible punt on pugui trobar-se 

una persona. 

Els recorreguts d’evacuació venen senyalitzats en els plànols adjunts.  

La longitud dels recorreguts d’evacuació per passadissos es mesurarà sobre l’eix. Si be es de 

destacar que no existiran rampes en els recorreguts d’evacuació. 

En els recorreguts d’evacuació no existiran torns o altres elements que puguin dificultar el pas. 

La globalitat de les sortides es comunicarà amb un espai exterior segur i superior a les 

necessitats. 

Els diferents elements d’evacuació verificaran les prescripcions relatives al nombre, disposició i 

dimensions adequades. 

La longitud de recorregut des de tot origen d’evacuació fins a alguna sortida no serà superior a 

35m en el pàrquing i 50m en la resta d’espais de l’edifici. 

La longitud de recorregut des de tot origen d’evacuació fins a algun punt on parteixin al menys 

dos recorreguts alternatius fins a diferents sortides no serà superior a 35m en el pàrquing i 

50m en la resta d’espais de l’edifici. 

 

3.2.6) Espai exterior segur: 

Segons l’annex SI-A del CTE, es considera espai exterior segur aquell en el que es pot donar per 

finalitzada la evacuació d’ocupants del local i que les seves característiques permetin una 

amplia dissipació tèrmica i dels fums i gasos produïts per un incendi, així com la ajuda als 

ocupants.   

Així un espai exterior segur es el que permet la dispersió dels ocupants que abandonen l’edifici 

en condicions de seguretat. Per a complir aquesta condició s’ha de disposar de una superfície 

suficient davant de les sortides per a contindré als ocupants del local, a rao de 0,50m2 per 

persona, dins de una zona delimitada amb un radi de distancia la sortida de 0,10*P metres, 

sent P el nombre d’ocupants assignats a la sortida.  

En el nostre cas l’espai exterior segur serà de 6.722.72 m2 superior a 1228.5 segons 

l’aforament previst de 2.457 persones. Aquest espai estarà situat davant de les façanes del 

edifici on s’ubiquen els vials de circulació i dintre de la parcel·la.  
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3.2.7) Nombre i disposició de les sortides 

En el cas estudiat es disposaran de les següents portes de sortida d'emergència, sent 

independents per als diferents sectors considerats. 

SECTOR 1.- Aparcament en soterrani 

ACCES-SORTIDA                                                                                AFORAMENT = 373 persones  
Tipus Amplada Situació 

Porta accés S1 1,2m (una fulla) Porta abatible cap a espai exterior segur. Obertura mitjançant 
barra antipànic des de l’interior.  

Porta accés S2 1,2m (una fulla) Porta abatible cap a espai exterior segur. Obertura mitjançant 
barra antipànic des de l’interior.  

Porta de accés a escala 
SE1 

1,2m (una fulla) Porta abatible cap a mòdul d’escales d’evacuació. Obertura 
mitjançant barra antipànic des de l’interior.  

Porta de accés a escala 
SE2 

1,2m (una fulla) Porta abatible cap a mòdul d’escales d’evacuació. Obertura 
mitjançant barra antipànic des de l’interior.  

Porta emergència P1 1,2m (una fulla) Porta abatible cap a espai exterior segur. Obertura mitjançant 
barra antipànic des de l’interior.  

 

 

 

 

 

 

SECTOR 2.- Planta baixa 

ACCES-SORTIDA                                                                              AFORAMENT=2008 persones 

Tipus Amplada Situació 

Porta accés S3 4,0m (dos fulles) Porta automàtica antipànic integral amb fulles 

abatibles cap a espai exterior segur.  

Porta accés S4 2,0m (dos fulles) Porta automàtica amb fulles abatibles cap a espai 

exterior segur. 

Porta emergència P2 2,0m (dos fulles) Porta abatible cap a espai exterior segur. Obertura 

mitjançant barra antipànic des de l’interior.  

Porta emergència P3 2,0m (dos fulles) Porta abatible cap a espai exterior segur. Obertura 

mitjançant barra antipànic des de l’interior.  

Porta emergència P4 2,0m (dos fulles) Porta abatible cap a espai exterior segur. Obertura 

mitjançant barra antipànic des de l’interior.  

Porta emergència P5 2,0m (dos fulles) Porta abatible cap a espai exterior segur. Obertura 

mitjançant barra antipànic des de l’interior.  

Porta emergència P6 2,0m (dos fulles) Porta abatible cap a espai exterior segur. Obertura 

mitjançant barra antipànic des de l’interior.  

 



 

47  
   
 

SECTOR 3- Planta primera 

ACCES-SORTIDA                                                                               AFORAMENT = 104 persones 

Tipus Amplada Situació 

Porta de accés a escala 

d’emergència SE2 

2,0m (dos fulles) Porta abatible cap a escales d’evacuació exteriors. 

Obertura mitjançant barra antipànic des de l’interior. 

 

 

A continuació, s'estableixen els recorreguts d'evacuació (veure plans adjunts), d'acord amb les 

sortides de planta disposades. 

El recorregut màxim d’evacuació que hi ha en cada un dels sectors fins a una sortida de planta 

compleix les condicions següents: 

- Es disposa de mes de una sortida de planta en cada sector. 

- La seva distancia serà inferior a 50m com indica la taula 3.1 del CTE, DB-SI. 

- En zones d’us d’aparcament es compleix que la longitud de recorregut de evacuació 

fins a arribar a algun recorregut alternatiu es inferior a 35m segons la taula 3.1 del CTE, 

DB-SI.  

- En zones d’us diferent al aparcament la longitud de recorregut de evacuació fins a 

arribar a un recorregut alternatiu es inferior a 25m. 

3.2.8) Dimensionat de sortides, passadissos, rampes i escales. 

Escales 

En l’edifici s’han disposat 7 escales pe a l’evacuació, 5 de les quals seran exteriors, una interior 

que serà especialment protegida i una interior no protegida però compartimentada.  

Tindran les següents característiques:  

• Escala E1: Serà especialment protegida en els trams amb accés a zones de 

aparcament i oberta en planta baixa, tindrà una amplada de 1,20m. Serà de 

evacuació ascendent des de planta soterrani fins a la sortida a nivell de carrer que 

salva una altura de 4,85m. Estarà formada per tres trams amb replà entremig que 

complirà amb les dimensions mínimes. Tindrà  27 graons amb una estesa 30cm de i 

una alçada de 18cm. Es realitzarà amb material antilliscant i anirà amb barana al 

menys a un costat.  

• Escala E2: Serà compartimentada i adaptada, tindrà una amplada de 1,20 m. Serà 

d’evacuació descendent des de planta primera fins la sortida a nivell de carrer que 

salva una altura de 3,73m. Estarà formada per dos trams amb un replà entremig 

que complirà amb les dimensions mínimes. Tindrà 24 graons amb una estesa 30 de 

i una alçada de 15,6 Es realitzarà amb material antilliscant i anirà amb barana al 

menys a un costat.  

• Escala E3: Serà exterior, tindrà una amplada de 2,0 m. Serà d’evacuació 

descendent des de planta primera fins la sortida a nivell de carrer que salva una 

altura de 3,73m. Estarà formada per dos trams amb un replà entremig que 

complirà amb les dimensions mínimes. Tindrà 24 graons amb una estesa 30 de i 



 

48  
   
 

una alçada de 15,6 Es realitzarà amb material antilliscant i anirà amb barana al 

menys a un costat.  

• Escala E4: Serà exterior, tindrà una amplada de 2,0 m. Serà d’evacuació 

descendent des de planta baixa fins la sortida a nivell de carrer a la cota del 

soterrani, salva una altura de 4,85m. Estarà formada per tres trams amb replà 

entremig que complirà amb les dimensions mínimes. Tindrà  27 graons amb una 

estesa 30cm de i una alçada de 18cm. Es realitzarà amb material antilliscant i anirà 

amb barana al menys a un costat.  

• Escala E5: Serà exterior, tindrà una amplada de 2,0 m. Serà d’evacuació 

descendent des de planta baixa fins la sortida a nivell de carrer a la cota del 

soterrani, salva una altura de 4,85m. Estarà formada per tres trams amb replà 

entremig que complirà amb les dimensions mínimes. Tindrà  27 graons amb una 

estesa 30cm de i una alçada de 18cm. Es realitzarà amb material antilliscant i anirà 

amb barana al menys a un costat.  

• Escala E6: Serà exterior, tindrà una amplada de 2,0 m. Serà d’evacuació 

descendent des de planta baixa fins la sortida a nivell de carrer a la cota del 

soterrani, salva una altura de 4,85m. Estarà formada per tres trams amb replà 

entremig que complirà amb les dimensions mínimes. Tindrà  27 graons amb una 

estesa 30cm de i una alçada de 18cm. Es realitzarà amb material antilliscant i anirà 

amb barana al menys a un costat.  

• Escala E7: Serà exterior, tindrà una amplada de 2,0 m. Serà d’evacuació 

descendent des de planta baixa fins la sortida a nivell de carrer a la cota del 

soterrani, salva una altura de 4,85m. Estarà formada per tres trams amb replà 

entremig que complirà amb les dimensions mínimes. Tindrà  27 graons amb una 

estesa 30cm de i una alçada de 18cm. Es realitzarà amb material antilliscant i anirà 

amb barana al menys a un costat.  

 

Seguidament es comprovarà el dimensionat de les escales protegides segons el criteri per al 

càlcul de la amplada indicat en la Tabla 4.1 del CTE, DB-SI, aplicant la següent fórmula: 

P < 3S + 160A 

 amb: 

 A: és la amplada de la escala en la planta de sortida del edifici, en metres. 

 P: es la suma dels ocupants assignats a la escala en la planta considerada més los de las 

situades per sobre en el cas de ser una escalera de evacuació descendent. 

 S: és la superfície útil del recinte en el conjunto de las plantes, incloent trams, replans i 

replans entremitjos. 

 Les escales no protegides obtindrem el aforament a partir de la taula 4.2 del CTE DB-SI.  

 Les escales exteriors al trobar-se fora del edifici i per tant fora del sector d’incendi 

podrien obviar-se.  
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ESCALA EVACUACIÓ PROTEGIDA 

 

SENTIT 
EVACUACIÓ 

SUPERFICIE 

(m2) 

AMPLADA CTE Aforament 
màxim en cas de 

bloqueig 

E1 SI Ascendent 19,50 1,20 m 250 126 

E2 NO Descendent -- 1,20 m 192 104 

E3 EXTERIOR Descendent -- 2,10 m 336 104 

E4 EXTERIOR Descendent -- 2,10 m 336 335 

E5 EXTERIOR Descendent -- 2,10 m 336 335 

E6 EXTERIOR Descendent -- 2,10 m 336 335 

E7 EXTERIOR Descendent -- 2,10 m 336 335 

 

Es comprova que les escales poden evacuar més persones de les que els serien assignades en 

cas d'incendi, fins i tot en cas de bloqueig d'alguna de les portes d'accés, complint amb el CTE 

DB-SI. 

Sortides 

Per al dimensionat se assignaran ocupants a les sortides d’acord als criteris següents: 

- En els recintes se assignarà la ocupació de cada punt a la sortida més pròxima, en la 

hipòtesis de que qualsevol de elles pot estar bloquejada. Aquesta condició obliga a adoptar 

successivament com diferents hipòtesis les de bloqueig de cada una de les sortides. 

- En les plantes se assignarà la ocupació de cada recinte a les seves portes de sortida 

conforme a criteris de proximitat, considerant per aquest anàlisis totes les portes, sense anular 

ninguna de elles. Posteriorment, se assignarà la  ocupació a les sortides més pròximes, en la 

hipòtesis de que qualsevol de les sortides de planta pugui estar bloquejada. 

El dimensionat de les portes i passadissos, compleix el criteri per a el càlcul de la amplada 

indicat en la taula 4.1 del CTE, DB-SI, i aplicant la següent fórmula: 

 A = P/200 

On: 

 A es la amplada de la porta, en m. 

 P es el nombre de persones que poden evacuar. 

  

 SECTOR 1: Pàrquing en soterrani 

PORTA 

BLOQUEJADA 

PORTES / 

ESCALES 

OPERATIVES 

AMPLADA LLIURE 

SORTIDES SEGONS 

PROJECTE 

CAPACITAT 

SEGONS CTE, DB-

SI (tabla 4.1) 

OCUPACIÓ 

S1 S2, SE1, SE2, P1 4,80m 960 persones  (377 máx.) 
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SE1 i SE2 donen servei a la mateixa escala des de el mateix sector, tot i que la capacitat de la 

escala seria més limitant, al ser escala especialment protegida es considera que es una sortida 

a un sector de risc mínim i per tant conten les dues com a sortides de evacuació. 

 SECTOR 2: Planta baixa 

PORTA 

BLOQUEJADA 

PORTES / 

ESCALES 

OPERATIVES 

AMPLADA LLIURE 

SORTIDES SEGONS 

PROJECTE 

CAPACITAT 

SEGONS CTE, DB-

SI (tabla 4.1) 

OCUPACIÓ 

S3 S4, P2, P3, P4, 

P5, P6 

12,0m 2400 persones 2008 (máx.) 

 

 SECTOR 3: Planta primera 

PORTA 

BLOQUEJADA 

PORTES / 

ESCALES 

OPERATIVES 

AMPLADA LLIURE 

SORTIDES SEGONS 

PROJECTE 

CAPACITAT 

SEGONS CTE, DB-

SI (tabla 4.1) 

OCUPACIÓ 

SE3 SE4 1,2m 240 persones 104 (máx.) 

 

 La escala SE2 tindrà un aforament de 192 persones. 

 La escala SE3 tindrà un aforament de 240 persones. 

 

Nota: en el càlcul de la capacitat de evacuació de las sortides se ha tingut en conte la capacitat mínima 

entre la escala i la capacitat de la porta. 

Hem considerat bloquejada sempre la porta amb més capacitat. 

Es comprova sempre que amb l'amplària d'evacuació disponible en cada sector podríem 

evacuar un aforament major que el que realment tenim, la qual cosa ens permetria evacuar 

àmpliament la totalitat de l'aforament de l'activitat, tal com es pot comprovar en els plans 

adjunts. El nombre de persones que es pot evacuar és molt superior a l'aforament total del 

local, fins i tot, aplicant el bloqueig d'alguna de les portes ja que la disponibilitat és major 

respecte a la necessitada. 

Com amplades mínimes i màximes, les portes deuran complir: 

- La amplada lliure en portes, passos i obertures previstes com sortida de evacuació 

serà igual o superior a 0,80 m. En portes de una fulla la amplada de aquesta serà 

igual o inferior a 1,20 m i en portes de dos fulles, igual o superior a 0,60 m cada 

fulla. 

- Les portes estaran previstes per a la evacuació de més de 100 persones, per lo que 

obriran en el sentit de la evacuació. 

Passadissos i rampes 

Per als passadissos i les rampes d'evacuació utilitzarem la mateixa fórmula segons el criteri per 

al càlcul de l'amplària indicat en la Taula 4.1 del CTE, DB-SI. 
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Es comprova sempre que amb l'amplària d'evacuació disponible podríem evacuar un 

aforament major que el que realment tenim. 

Per tant, es compleix amb les següents prescripcions: 

La amplada lliure mínima serà igual o superior a 1,00m. 

En ningun punt dels passadissos previstos per a l’evacuació de mes de 50 persones que no 

siguin ocupants habituals del edifici podran disposar-se menys de tres graons. 

Els passadissos no tindran obstacles, encara que en ells puguin existir elements sortints 

localitzats en les parets. Com suports, baixants o elements fixes de equipament, sempre que, 

excepte en el cas d’extintors, es respecti la amplada lliure mínima establerta i que no es 

redueixi mes de 10cm la amplada calculada.  

En relació a les rampes, no s’ha disposat de cap rampa en l’interior del edifici al no ser 

necessàries.  

Evacuació de persones amb discapacitat. 

En el Present Projecte es tindrà en compte l'evacuació de persones amb discapacitat, segons 

l'apartat 9 del DB-SI3, per excedir la superfície de 1.500m2 d'aparcament en planta primera. Al 

tenir accessos al exterior per portes a dos façanes diferents sense obstacles per a la evacuació 

de persones amb mobilitat reduïda o usuaris de cadira de rodes, que permetrien la evacuació 

fins i tot en el cas de bloqueig de porta, no caldrien zones de refugi. Nosaltres per assegurar i 

donar mes protecció a les persones en discapacitat disposarem d’una zona de refugi a les 

escales especialment protegides.  

3.2.9) Característiques de les portes, passadissos, rampes i escales 

Las portes, passadissos, rampes i escales de l’activitat compliran les següents característiques: 

Portes 

Les portes de sortida seran abatibles amb eix de gir vertical i fàcilment operables. 

L'amplària lliure en portes, passos i buits previstos com a sortida d'evacuació serà igual o major 

que 0,80 m. 

Les portes de sortida i evacuació disposades en l'activitat per a ús públic obriran en el sentit de 

l'evacuació. 

Passadissos i rampes 

L'amplària lliure mínima del mateix serà igual o major a 1,00 m. 

Excepte en sortides d'emergència, en cap punt dels passadissos previstos per a l'evacuació de 

persones que no siguin ocupants habituals de l'edifici podran disposar-se menys de tres 

graons. 

Els passadissos que siguin recorreguts d'evacuació mancaran d'obstacles, encara que en ells 

podran existir elements sortints localitzats en les parets, tals com suports, cèrcols, baixants o 

elements fixos d'equipament, sempre que, excepte en el cas d'extintors, es respecti l'amplària 

lliure mínima establerta i que no es redueixi més de 10cm l'amplària calculada. 

 



 

52  
   
 

Escales 

 Com característiques comuns podem citar: 

• Cada tram tindrà tres graons com a mínim i no podrà salvar una altura major que 2,25 

m per ser d'ús públic 

• Les escales seran de traç recte i la dimensió dels altiplans, mesura en el sentit de 

l'evacuació, no serà inferior a la meitat de l'ample de tram de l'escala, ni inferior a 1m. 

• La relació c / h serà constant al llarg de tota la escala i deu complir la relació: 

 54 ≤2c + h ≤70 

 sent: 

 c = dimensió de la alçada, la qual estarà compresa entre 13 y 18,5 cm. 

 h = estesa, serà com a mínim de 28 cm. 

 Amb lo que es compleix la formula: 

 

Escala Evacuació c (cm) h (cm) 2c + h 

E1 18,00 30 66,00 

E2 15,60 30 61,20 

E3 15,60 30 61,20 

E4 18,00 30 66,00 

E5 18,00 30 66,00 

E6 18,00 30 66,00 

E7 18,00 30 66,00 

  

• Es disposarà passamans a banda i banda de les escales quan la seva amplària sigui igual 

o major de 1,20 m. 

3.2.10) Característiques dels passadissos i de les escales protegides, i dels vestíbuls previs. 

Les escales protegides i els vestíbuls previs dispostos en l’activitat compliran les següents 

característiques:  

Escales protegides. 

En el cas en estudi s’ha disposat d’una escala especialment protegida per l’evacuació de 

l’aforament de l’edifici, que tindrà las següents característiques segons l’Annex A del DB-SI: 

• Seran d’us exclusiu per a circulació i compartimentades de la resta de l’edifici amb 

elements separadors EI-120.  

• El recinte tindrà com a màxim dos accessos en cada planta, els quals es realitzaran a 

través de portes resistents al foc EI2 60-C5. 
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• Contarà amb protecció contra el fum mitjançant: 

- finestres practicables o forats oberts al exterior amb una superfície de al menys 1 m2, en 

cada planta. 

La ventilació d’aquesta escala es realitzarà gracies a que es una escala coberta però oberta al 

exterior, per tant compleix amb la superfície oberta mínima.  

Escales compartimentades 

En el cas d’estudi s’ha disposat una escala compartimentada per a l’evacuació del aforament 

de l’edifici, que serà compartimentada de la resta dels sectors del edifici mitjançant 

separacions resistents al foc. 

Vestíbuls d’independència. 

Es defineix com un recinte d'ús exclusiu per a circulació situat entre dues o més recintes o 

zones amb la finalitat d'aportar una major garantia de compartimentació contra incendis i que 

únicament pot comunicar amb els recintes o zones a independitzar, amb condícies de planta i 

amb ascensors. Compliran les següents condicions: 

• Les seves parets seran EI 120. Les seves portes de pas entre els recintes o zones a 

independitzar tindran la quarta part de la resistència al foc exigible a l'element 

compartimentador que separa aquests recintes i almenys EI2 30-C5. 

• Els vestíbuls d'independència de les escales especialment protegides disposaran de 

protecció enfront del fum conforme a alguna de les alternatives establertes per a aquestes 

escales. 

• La distància mínima entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes 

del vestíbul ha de ser almenys 0,50 m. 

• Els vestíbuls d'independència situats en un itinerari accessible (veure definició en 

l'Annex A del DB SUA) han de poder contenir un cercle de diàmetre Ø 1,20 m lliure d'obstacles 

i de l'escombratge de les portes. Quan el vestíbul contingui una zona de refugi, aquest cercle 

tindrà un diàmetre de Ø 1,50 m i podrà envair una de les places reservades per a usuaris de 

cadira de rodes. Els mecanismes d'obertura de les portes dels vestíbuls estaran a una distància 

de 0,30 m, com a mínim, de la trobada en racó més pròxim de la paret que conté la porta. 

El vestíbul d’independència es ventilarà i protegirà en front al foc mitjançant obertures al 

exterior ja que el sostre esta en contacte amb l’exterior en planta baixa. 

Zones de refugi  

En el cas en estudi s’ha disposat de dos zones de refugi que tindran las següents 

característiques segons l’Annex A del DB-SI: 

• Contarà amb l’espai suficient per al numero de places exigibles de dimensions 

1,20x0,80m per a usuaris de cadira de rodes o de 0,0x0,60m per a persones amb altres tipus 

de mobilitat reduïda.  

• Les zones de refugi es situen sense envair la amplada lliure de pas en els replans o 

vestíbuls d’independència de les escales especialment protegides. 

• Junt a les zones de refugi es poden traçar cercles de diàmetre 1,50m lliure d’obstacles i 

de recorregut de portes, podent aquest envair una de les places previstes.  
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3.2.11) Senyalització i il·luminació 

Senyalització de l'evacuació 

Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol “SORTIDA”, excepte en 

edificis d'ús Residencial Habitatge i, en altres usos, quan es tracti de sortides de recintes la 

superfície dels quals no excedeixi de 50m², siguin fàcilment visibles des de tot punt d'aquests 

recintes i els ocupants estiguin familiaritzats amb l'edifici. 

El senyal amb el rètol “Sortida d'emergència” ha d'utilitzar-se en tota sortida prevista per a ús 

exclusiu en cas d'emergència. 

Es col·locaran senyals indicatius de direcció de recorreguts que hauran de seguir-se des de tot 

origen d'evacuació fins a un punt des del qual sigui directament visible a la sortida o senyal que 

la indiqui. 

En els punts dels recorreguts d'evacuació que hagin d'estar senyalitzats en els que existeixin 

alternatives que puguin induir a error, disposaran de senyalització indicant-se correctament i 

segons norma UNEIX 23033. 

En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error 

en l'evacuació ha de disposar-se el senyal amb el rètol “Sense sortida” en lloc fàcilment visible, 

però en cap cas sobre les fulles de les portes. 

Les sortides del recinte estaran senyalitzades i aquestes seran fàcilment visibles des de tot el 

punt del sector. 

Els senyals es disposaran de manera coherent amb l'assignació d'ocupants a cada sortida. 

La grandària dels senyals serà: 

i) 210 x 210 mm quan la distància d'observació del senyal no excedeixi de 10 m; 

ii) 420 x 420 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 10 i 20 m; 

iii) 594 x 594 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 20 i 30 m. 

Senyalització dels mitjos de protecció 

Se senyalitzaran els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual que no siguin 

fàcilment localitzables, des d'algun punt de la zona protegida per aquest mitjà, de manera tal 

que des d'aquest punt sigui fàcilment visible. 

Els senyals definits seran les indicades en la norma UNEIX 23033 i la seva grandària segons la 

norma UNEIX 81.501 

Il·luminació 

 Es disposarà d'il·luminació d'emergència en l'activitat, complementària a la il·luminació 

ordinària. 

 La il·luminació d'emergència, així com la senyalització hauran de ser visibles, fins i tot 

en cas de fallada en el subministrament de l'enllumenat normal, per això disposarà dels 

sistemes d'alimentació autònoms. 

 La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d'energia de manera que entri en 

funcionament quan es produeixi una fallada per descens de la tensió d'alimentació per sota del 

70% del seu valor nominal. 
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  La instal·lació complirà les següents condicions durant un mínim d'una hora: 

• Proporcionarà una luminància mínima d'1 lux en el nivell del sòl i 5 lux en els punts on 

estiguin les instal·lacions de protecció contra incendis (normal) i en els quadres de 

distribució de l'enllumenat. 

• L'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'aconseguir almenys el 50% del 

nivell d'il·luminació requerit al cap dels 5 segons i el 100% als 60 segons. 

• En les vies d'evacuació l'amplària de la qual no excedeixi de 2 m, la luminància 

horitzontal en el sòl ha de ser, com a mínim, 1 lux al llarg de l'eix central i 0,5 lux en la 

banda central que comprèn almenys la meitat de l'amplària de la via. Les vies 

d'evacuació amb amplària superior a 2 m poden ser tractades com diverses bandes de 

2 m d'amplària, com a màxim. 

• La uniformitat serà superior a l'exigible. 

• Proporcionarà il·luminació suficient als senyals indicadors. 

 

La il·luminació d'emergència és el resultat una potència mínima de 0,5 W/*m2 de la superfície 

del local a il·luminar (en incandescència una eficàcia lluminosa de 10 lúmens / W), ens 

comporta a un valor mínim de 5 lúmens / *m2. Es resoldrà en l'activitat mitjançant la 

disposició d'aparells autònoms, segons es representa gràficament en els plans adjunts. 

 

3.2.112) Resistència al foc dels elements constructius 

Per a l'estudi de l'estabilitat i resistència al foc dels elements constructius que componen 

l'activitat, s'efectuarà un estudi general establint les característiques generals del local i 

posteriorment els graus a aconseguir en cadascun dels sectors, complint així el que s'estableix 

en la taula 1.2 del SI 1 de DB SI del RD 314/2006. 

Característiques generals 

Es realitza a continuació la justificació de la resistència al foc de l'estructura del local segons el 

Eurocódigo 2, UNEIX EN 1992-1-2:1996: Disseny d'estructures de formigó. Part 1-2: Resistència 

al foc, així com en els Annexos C (resistència al foc de les estructures de formigó armat) del 

CTE, tal com esmenta l'Art. 6.1 del DB SI-6 del CTE. 

Així doncs, podem efectuar el següent resum en el qual podem comprovar la 

compartimentació entre sectors realitzats, així com el grau d'estabilitat dels elements 

constructius que els componen. 

Sector 1.- Pàrquing en soterrani. 

Estructura.- R-120 

Forjat inferior.- R-120 

Particions amb escales i vestíbuls.- EI-120 

Revestiments.- B-s1, d0 

Paviment.- BFL-s1 

Portes vestíbuls escales.- EI2-60-C5  
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Sector 2.- Planta baixa. 

Estructura.- R-90 

Forjat entre plantes.- REI-90 

Particions amb escales i vestíbuls.- EI-90 

Revestiments.- C-s2,d0  

Paviment.- EFL 

Portes vestíbuls escales.- EI2-45-C5  

Sector 3.- Planta primera. 

Estructura.- R-90 

Forjat entre plantes.- REI-90 

Particions amb escales i vestíbuls.- EI-90 

Revestiments.- C-s2,d0  

Paviment.- EFL 

Portes vestíbuls escales.- EI2-45-C5  

Recintes de risc especial baix (Vestuaris, cuina i sala d’instal·lacions). 

Estructura principal.- R-90 

Tancaments.- EI-90 

Sostre.- EI-90 

Paviment.- BFL-s1 

Portes tallafocs.- EI2-60-C5 

 

3.2.13) Portes de pas i tapes de registre 

Les portes de pas entre sectors d'incendis tindran, com s'ha esmentat anteriorment, una 

resistència al foc almenys igual a la meitat exigida l'element separador. Així tenim: 

Les portes de pas a zones de risc especial seran EI2-45-C5. 

Totes les tapes de registre de les cambres, galeries d'instal·lacions, etc. tindran una resistència 

al foc superior a la meitat de l'element delimitador. 

Les portes resistents al foc del projecte en estudi disposaran en la seva globalitat de tancament 

automàtic amb funcionament continu. 

La trobada entre elements constructius que separa dos espais mantindrà la seva resistència al 

foc. 

Nomes trobarem portes separadores de sectors al vestíbul que separa planta baixa de planta 

primera. Les portes de zones de risc especial i les separadores de sector es troben indicades en 

el plànol de protecció passiva.  
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3.2.14) Locals i zones de risc especial 

Així, en el cas de l'edifici en estudi, segons el que s'estableix en la taula 2.1 del SI 1 de DB SI del 

RD 314/2006, es tindran en compte els següents recintes de risc especial: 

Risc baix: 

- Sala d’instal·lacions, al ser local de comptadors de electricitat i de quadres generals 

de distribució 

- Vestuaris, al tenir una superfície entre 20 i 100m2 

- Cuina, al preveure una potencia entre 20 i 30kW  

En els recintes de risc especial baix es complirà: 

Resistència al foc de la estructura portant R-90 

Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona del resto del edifici EI-90 

Portes de comunicació amb la resta del edifici EI2 45-C5 

Màxim recorregut fins a alguna sortida del local ≤ 25 m 

 

3.2.15) Instal·lacions de protecció contra incendis  

En l'edifici en estudi es disposa de les següents instal·lacions de protecció contra incendis, el 

disseny dels quals, execució, recepció, manteniment, materials, components i equips 

compliran el que s'estableix en la seva reglamentació específica i l'exposat en l'RD 314/2006, 

de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE núm. 74, de 28 de març. 

Així es disposa en cadascuna de les zones dels següents equips d'extinció d'incendis: 

Sector 1: Pàrquing 

en soterrani 

Extintors 21A-113B de 6 Kg distribuïts per tota la superfície del sector. 

BIE’s de 25 mm ubicats segons plànols adjunts. 

Polsadors junt a cada BIE. 

Detecció termovelocimétrica de fums cobrint tota la superfície. 

Detecció de CO cobrint tota la superfície 

Detecció òptica cobrint tota la superfície 

Il·luminació de emergència y senyalització. 

 

Sector 2: Planta 

baixa 

Extintors 21A-113B de 6 Kg distribuïts per tota la superfície del sector. 

BIE’s de 25 mm ubicats segons plànols adjunts. 

Polsadors junt a cada BIE. 

Detecció termovelocimétrica de fums cobrint tota la superfície. 

Detecció de CO cobrint tota la superfície 

Detecció òptica cobrint tota la superfície 

Il·luminació de emergència y senyalització. 

Alarma connectada al sistema de megafonia 
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Sector 3: Planta 

primera 

Extintors 21A-113B de 6 Kg distribuïts per tota la superfície del sector. 

BIE’s de 25 mm ubicats segons plànols adjunts. 

Polsadors junt a cada BIE. 

 Detecció termovelocimétrica de fums cobrint tota la superfície. 

 Detecció de CO cobrint tota la superfície 

 Detecció òptica cobrint tota la superfície 

 Il·luminació de emergència y senyalització. 

Alarma connectada al sistema de megafonia 

 

El sector 3, planta primera, tindrà les instal·lacions de protecció contra incendis similars al 

sector 1, planta baixa, encara que al tenir us administratiu i una superfície inferior a 500m2 no 

fossin necessàries. Es pren aquesta decisió per seguretat ja que els dos sectors estan 

connectats i dintre del mateix edifici, encara que compleixin amb tota la normativa de 

compartimentació de sectors. 

Actualment el municipi disposa d'una xarxa d'hidrants, el problema es que aquests es troben a 

mes de 100m de distància de l'edifici (com es pot veure en els plànols d’hidrant exterior 

realitzat a partir del planol d’hidrants del ajuntament de Barcelona). Per tant es preveu 

l’instal·la cio de com a mínim un hidrant més a la ronda de la Guineueta vella, en el punt on 

ens autoritzi l’ajuntament de Barcelona.   

3.2.16) Característiques dels mitjans de protecció contra incendis 

1.- Extintors Portàtils, complint amb la taula 1.1 del SI 4 de DB SI del RD 314/2006 les 

característiques dels extintors portàtils seran: 

- Es disposen en l'activitat, en número suficient a fi que la distància des de qualsevol 

origen d'evacuació fins a un extintor no superi els 15 m de recorregut. 

- Els extintors a disposar seran d'eficàcia mínima de 21A-113B, i de CO2 segons els 

recintes. Es col·locaran extintors de CO2 en la sala d’instal·lacions. 

- Tots els extintors movibles es col·locaran de manera que puguin ser utilitzats de 

manera ràpida i fàcil; situant l'extrem superior de l'extintor a una altura menor de 

1'70m. 

 

2.- Boques d'incendi equipades, complint amb la taula 1.1 del SI 4 de DB SI del RD 314/2006, hi 

ha instal·lades boques d'incendi equipades en totes les plantes. 

Les BIE’s del present projecte són de 25 mm de tipus normalitzades (hauran de complir les 

normes UNEIX 23042 i 23043) i estaran proveïdes com a mínim de: 

- Filtre 

- Llança 

- Mànega, que complirà les Normes: UNEIX 23-091/3A 
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- Ràcord, segons la Norma UNEIX 23.400/81. 

- Vàlvula. 

- Manòmetre. 

- Suport de mànega. 

- Armari. 

- L'emplaçament és l'especificat en els plans, disposant-se de tal forma que la 

totalitat de la superfície del sector d'incendi quedi protegida almenys per una BIE, 

considerant com a radi d'acció la longitud de la mànega incrementada en 5 m 

(20+5= 25 m). 

- La separació màxima entre cada BIE i la més pròxima serà de 50 m com a màxim, 

de manera que des de qualsevol punt del local fins a la BIE més pròxima la seva 

distància sigui menor de 25 m. 

- Se situaran sempre que sigui possible a una distància màxima de 5 m de les 

sortides del sector. 

- Al voltant de cada BIE s'haurà de mantenir d'una zona lliure d'obstacles que 

permeti l'accés a la mateixa i la seva maniobra, sense dificultat. 

- Les BIE’s hauran de muntar-se sobre un suport rígid de manera que l'altura del seu 

centre quedi com a màxim a 1,50 m sobre el nivell del sòl. 

 

 

3.- Xarxa de proveïment de les BIE’s. 

- La xarxa de proveïment està realitzada amb canonada d'acer i anirà vista, d'ús 

exclusiu per a les instal·lacions d'incendi. 

- Està protegida contra la corrosió, les gelades i les accions mecàniques en els punts 

que s'han considerat precisos. 

- Totes les vàlvules de tancament o seccionament que hagin de romandre 

normalment obertes per al correcte funcionament del sistema portaran un 

dispositiu que permeti verificar visualment que sempre estiguin obertes. 

- La velocitat de tancament de les vàlvules haurà de ser tal que eviti el risc de cop 

d'ariet, havent-se d'aplicar un mínim de dues voltes de volant per a produir el 

tancament. 

- La xarxa de canonades haurà de proporcionar durant una hora com a mínim, en la 

hipòtesi de funcionament simultani de les dues BIE’s hidràulicament més 

desfavorables, una pressió dinàmica a punta de llança de 2,5 bar en l'orifici de 

sortida de qualsevol BIE. 

- El proveïment momentani necessari serà de 100 l/min per BIE amb una pressió de 

2,50 atm a punta de llança. 

- El sistema se sotmetrà abans de la seva posada en servei, a una prova 

d'estanquitat i resistència mecànica, sotmetent la xarxa a una pressió estàtica igual 

a la màxima de servei i com a mínim de 10Kg/cm2, mantenint aquesta pressió de 

prova durant dues hores, com a mínim no havent d'aparèixer fugides en cap punt 

de la instal·lació. 
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4.- Sistema de detecció d'incendis. 

Complint el Codi Tècnic de l'Edificació Secció SI-4, taula 1.1, serà necessària la instal·lació d'un 

sistema de detecció d'incendis en les plantes semisoterrani i primera de pàrquing per ser zones 

d'Ús Aparcament amb una superfície construïda superior a 500m2 cadascun. Addicionalment 

es disposaran polsadors al costat de cada BIE. 

Es disposaran polsadors manuals i detectors automàtics adequats a la classe de foc previsible, 

de tal forma que tot l'edifici o establiment estigui protegit per aquesta instal·lació. La seva 

disposició es representa gràficament en plans. Seran detectors termovelocimétricos en la zona 

d'aparcament, i òptics en la resta dels recintes. 

Els equips de control i senyalització disposen d'un dispositiu que permeti l'activació tant 

manual com automàtica dels sistemes d'alarma mentre l'establiment romangui obert al públic. 

L'activació automàtica ha de poder graduar-se de manera que tingui lloc com a màxim tres 

minuts després de l'activació d'un detector o polsador. 

El sistema d'alarma permet la transmissió d'alarmes locals i alarmes en general. 

 

 

 

Per la totalitat de l'activitat i com a mesura de protecció de possibles incendis hi haurà 

instal·lats: 

- Donat el tipus de materials amb possibilitats de cremar s'instal·laran detectors de 

fum de tipus òptic i de tipus termovelocimétrico, segons zones (els mateixos 

compliran la norma UNEIX 23007), instal·lats a una altura de 4,0m com a màxim 

segons la seva ubicació i d'acord amb la superfície coberta per cadascun d'ells. 

- Comptarà amb una central de detecció situada en la caixa central amb indicador 

d'avaria, connexió de zona, prova d'alarma, doble alimentació i armari amb 

sistema de connexió opcional amb l'interruptor per al sistema nocturn. 

- El sistema de comunicació d'alarma transmetrà un senyal diferenciat des de la 

central, que serà visible i audible. El nivell sonor del senyal i l'òptic permetrà la 

percepció en l'àmbit de cada sector on estigui instal·lada. 

- El sistema d'alimentació als dispositius d'alarma, detectors, polsadors, central, etc., 

serà una font secundària comuna i permetrà el seu funcionament davant una 

fallada en el subministrament ordinari. 

 

5.- Instal·lació automàtica de extinció. 

Segons les condicions de funcionament de les zones d'aparcament, al no ser robotitzats, 

segons la taula 1.1 del SI 1 de DB SI del RD 314/2006, no serà necessària la instal·lació de 

ruixadors automàtics d'aigua. 

 

 



 

61  
   
 

6.- Hidrants. 

Complint el Codi Tècnic de l'Edificació Secció SI-4, taula 1.1, serà necessària la instal·lació d'un 

hidrant a causa de l'existència de: 

- Zones d'Ús Aparcament amb una superfície construïda superior a 1.000m2 i 

inferior a 10.000m2, cadascun. 

- Sector d'us publica concurrència amb una superfície construïda superior a 1.000m2 

i inferior a 10.000m2. 

-  

3.2.17) Instal·lacions i serveis generals del edifici 

Segons el punt 3 de la Secció SI-1, “Propagació interior”, s'haurà de complir: 

• La compartimentació contra incendis dels espais ocupables ha de tenir continuïtat en 

els espais ocults, tals com, cambres, falsos sostres, sòls elevats, etc., excepte quan 

aquests estiguin compartimentats respecte dels primers almenys amb la mateixa 

resistència al foc, podent reduir-se aquesta a la meitat en els registres per a 

manteniment. 

• Independentment de l'anterior, es limita a tres plantes i a 10 m el desenvolupament 

vertical de les cambres no estanques (ventilades). 

• La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d'incendis s'ha de 

mantenir en els punts en els quals aquests elements són travessats per elements de 

les instal·lacions, tals com cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, 

etc.  

En el nostre cas requerirem que els elements passants aportin una resistència almenys igual a 

la de l'element travessat, per exemple, conductes de ventilació *EI t (i↔o) sent t el temps de 

resistència al foc requerida a l'element de compartimentació travessat. 

3.2.18) Control del fum d’incendi 

En compliment del CTE DB-HS3 “Salubritat – Qualitat d'aire interior”, article 3.1.4., i del 

Document TINSCI DT-9 sobre control de fum en els aparcaments, es disposarà en l'aparcament 

en soterrani d'un sistema de ventilació forçat per al control de fums en cas d'incendi. 

Per tant, per a assegurar la renovació d'aire i l'extracció de fums en els aparcaments 

esmentats, es disposarà de 4 caixes de ventilació d'extracció) per planta soterrani. Les caixes 

de ventilació seran capaces de garantir el seu funcionament durant 90 minuts a 400 °C, i es 

disposaran segons plànols. 

Per a l'accionament i atur del sistema per part dels Serveis Emergència i Protecció contra 

Incendis es disposarà d'un polsador prop de l'entrada de vehicles. Seran de tipus “bolet” 

segons plans fora del sector d'incendis. S'instal·larà en una caixa metàl·lica tancada amb la 

llegenda superior “ÚS EXCLUSIU DE BOMBERS”. 

Per al cas en estudi s'utilitza el sistema de ventilació per extracció i admissió, mecàniques, 

complint els següents criteris de disseny: 

a) El sistema funcionarà en depressió, capaç d'extreure un cabal d'aire de 150 l/s per plaça, 

amb una aportació màxima de 120 l/s per plaça, i ha d'activar-se automàticament en cas 

d'incendi mitjançant una instal·lació de detecció, tancant-se també automàticament, 
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mitjançant comportes E300 60, les obertures d'extracció d'aire més pròximes al sòl, quan el 

sistema disposi d'elles. 

b) Els ventiladors han de tenir una classificació F300 60. 

c) Els conductes que transcorrin per un únic sector d'incendi han de tenir una classificació E300 

60. Els que travessin elements separadors de sectors d'incendi han de tenir una classificació EI 

60. 

Els buits d'admissió natural compliran: 

a) Hauran de comunicar directament amb l'espai exterior. 

b) La distància entre qualsevol punt del local i l'obertura més pròxima serà inferior a 25m (en 

recorregut lliure d'obstacles). 

c) L'àrea total efectiva serà major a 4 vegades el cabal de 120l/s per plaça, en cm2. 

Com no es pot complir el punt b), tot el sistema de ventilació passarà a ser mecànic.  

El sistema de ventilació de l'aparcament del soterrani es dimensiona per a 176 places de 

vehicles, resultant en un cabal unitari d'extracció de 23.760m3/h per caixa (4 caixes). 

Per a la impulsió d’aire, veiem que la normativa municipal de la ciutat de Barcelona es mes 

restrictiva que el CTE, la impulsió estarà preparada per a una ventilació de 91.200m3/h, molt 

superior als 76.032m3/h (176 places x 120l/s x 3,6) requerits per el CTE. Per tant es complirà amb 

la normativa mes restrictiva. Per a complir-la s’utilitzaran 4 maquines CJTHT-80-4T-3 que ens 

donaran un caudal de: 22.400m3/h,  que compleix segons els càlculs realitzats en l’apartat de 

ventilació. 

Ha d'evitar-se que es produeixin estancaments dels gasos contaminants i per a això, les 

obertures de ventilació han de disposar-se de la forma indicada a continuació o de qualsevol 

altra que produeixi el mateix efecte: 

a) hi hagi una obertura d'admissió i una altra d'extracció per cada 100 *m2 de superfície útil; 

b) la separació entre obertures d'extracció més pròximes sigui menor que 10 m. 

Com a mínim hauran d'emplaçar-se dues terceres parts de les obertures d'extracció a una 

distància del sostre menor o igual a 0,5 m. 

Han de disposar-se una o diverses xarxes de conductes d'extracció i admissió dotats del 

corresponent aspirador mecànic, resultant en planta semisoterrani de 4 conductes, per a 

extracció. 

Les sortides de fums aniran conduïdes fins a coberta, mentre que les reixes d'admissió d'aire 

fresc se situaran en les façanes de cada pàrquing. Aprofitarem la part posterior del edifici per 

passar les canalitzacions.  

A més, haurà de disposar-se un sistema de detecció de monòxid de carboni que activi 

automàticament els aspiradors mecànics quan s'aconsegueixi una concentració de 50 p.p. m. 

en aparcaments on es prevegi que existeixin empleats i una concentració de 100 p.p. m. en cas 

contrari. Per a això s'ha disposat detectors de CO abastant una superfície de 225 m2, menor a 

l'àrea de protecció nominal del detector, de 300 m2. Iran col·locats en els pilars a una altura de 

1,20m del sòl. 
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Els conductes es disposaran segons plans, de manera que no hi hagi cap punt a més de 25m 

d'una boca d'aspiració o d'admissió. Així, hi haurà 57 obertures amb una secció mínima 

donada per la taula 4.1 del DB HS-3, que en el nostre cas serà de 105.600cm2 per a les 

d'extracció. 

En el nostre cas els conductes d'extracció no estan situats contiguament, per la qual cosa 

limitarem el soroll fixant la velocitat de circulació de l'aire a 7 m/s.  

Les màquines d'extracció triades serà de la marca Soler & Palau, model CHGT/4/6-500 per a 

extracció, donant un cabal superior al necessari. 

Les reixetes seleccionades seran de *MADEL, models *AMT-*AN *900x300 amb una secció 

lliure de sortida d’aire de 2.000cm2 per a extracció i es col·locaran 57 reixetes. 

Les obertures d'admissió que comuniquen el local directament amb l'exterior hauran d'estar 

en contacte amb un espai exterior prou gran per a permetre que en la seva planta pugui situar-

se un cercle el diàmetre del qual sigui igual a un terç de l'altura del tancament més baix dels 

que el delimiten i no menor que 4m, de tal manera que cap punt d'aquest tancament resulti 

interior al cercle i que quan les obertures estiguin situades en una reculada, l'ample d'aquest 

compleixi les següents condicions: 

a) sigui igual o major que 3 m quan la profunditat de la reculada estigui compresa entre 1,5 i 3 

m; 

b) sigui igual o major que la profunditat quan aquesta sigui major o igual que 3 m. 

Les obertures de ventilació en contacte amb l'exterior han de disposar-se de tal forma que 

s'eviti l'entrada d'aigua de pluja o estar dotades d'elements adequats per a la mateixa fi. 

Les boques d'expulsió han de situar-se separades horitzontalment 3m com a mínim, de 

qualsevol element d'entrada d'aire de ventilació (boca de presa, obertura d'admissió, porta 

exterior i finestra), de la boga de la parcel·la i de qualsevol punt on pugui haver-hi persones de 

manera habitual que es trobin a menys de 10 m de distància de la boca. 

Les boques d'expulsió han de disposar de malla antiocells o altres elements similars. 

Cada conducte d'extracció ha de disposar en la boca d'expulsió d'un aspirador mecànic, podent 

diversos conductes d'extracció compartir un mateix aspirador mecànic. 

Els conductes han de ser verticals. S'exceptuen d'aquesta condició els trams de connexió de les 

obertures d'extracció amb els conductes o ramals corresponents. 

La secció de cada tram del conducte comprès entre dos punts consecutius amb aportació o 

sortida d'aire ha de ser uniforme. 

Els conductes han de tenir un acabat que dificulti que s’embrutin i ser practicables per al seu 

registre i neteja en la coronació i en l'arrencada dels trams verticals. 

Quan es prevegi que en les parets dels conductes pugui aconseguir-se la temperatura de 

rosada aquests han d'aïllar-se tèrmicament de tal forma que s'evitin condensacions. 

Els conductes que travessin elements separadors de sectors d'incendi han de complir les 

condicions de resistència a foc de l'apartat 3 de la secció SI-1. 

Els conductes han de ser estancs a l'aire per a la seva pressió de dimensionament. 
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Els aspiradors mecànics han de disposar-se en un lloc accessible per a realitzar la seva neteja. 

El quadre d'alimentació dels ventiladors disposarà d'alimentació directa des del quadre general 

de distribució, disposant de polsadors degudament senyalitzats, situats en la rampa d'accés 

que permetin la posada en marxa dels ventiladors. 

El sistema de ventilació funcionarà de manera manual i automàtica. En la manera manual de 

manera contínua. En la manera automàtica, accionat per un sistema de detecció de CO, per 

l'interruptor programador horari, pels polsadors d'ús de bombers, o sistemàticament de 

detecció, alarma i extinció d'incendis, indistintament, quan sigui sol·licitat per qualsevol d'ells. 

En qualsevol dels casos, i sempre que no existeixi causa degudament justificada, el 

commutador haurà d'estar en la posició d'automàtic. 

Els polsadors de comandament tindran perfectament assenyalades les dues úniques posicions 

manual o automàtic. 
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3.3) Justificació de l’exigència bàsica SUA seguretat d’utilització i accessibilitat 

3.3.1) SUA 1. Seguretat en front al risc de caigudes. 

1. Lliscament dels sols 

Exigirem els valors de resistència al lliscament (Rd) mínims següents: 

• Zones interiors seques (Classe 1): 15 < Rd ≤35 

• Zones interiors amb escales, entrades del edifici i zones humides (Classe 2): 
35< Rd ≤45 

• Zones exteriors i dutxes (Classe 3): Rd > 45 
El valor de resistència al lliscament es determina mitjançant l’assaig del pèndul descrit en 

l’annex A de la norma UNE-ENV 12633:2000 utilitzant la escala C en provetes sense desgast 

accelerat.  

2. Discontinuïtats en el paviment 

En el present projecte no es preveu cap discontinuïtat al paviment traient la diferencia de 

revestiments en les diferents sales i les junts del formigó. En aquestes discontinuïtats es 

complirà:  

Els ressalts de les juntes no seran de mes de 4mm. Els elements sortints del nivell del 

paviment, puntuals i de petites dimensions no deuen sobresortir del paviment mes de 12mm i 

el sortint que excedeixi dels 6mm en les seves cares enfrontades al sentit de la circulació de les 

persones no deuen formar un angle amb el paviment que excedeixi de 45º.  

No es trobarà cap escalo aïllat ni dos consecutius. 

No hi haurà desnivells inferiors a 5cm.  

En zones de circulació de persones el sol no presentarà perforacions o forats per on es pugui 

introduir una esfera de 1.5mm de diàmetre.  

 

3. Desnivells 

Amb la finalitat de limitar el risc de caiguda, existiran barreres de protecció en els desnivells, 

forats i obertures, tant horitzontals com verticals, finestres, etc. Amb una diferencia de cota 

superior a 55cm. 

En les zones d’us públic, es facilitarà la percepció de les diferencies de nivell que no excedeixin 

de 55cm i que siguin susceptibles de provocar caigudes, mitjançant la diferenciació visual i 

tàctil. La diferenciació començarà a 25cm com a mínim.  

En el nostre projecte es preveu la col·locació de baranes en totes les escales del edifici i 

graderies amb les característiques següents com a mínim:  

Característiques de las barreres de protecció 

Altura 

La totalitat de les escales del present projecte tindran una barana amb una altura 

mínima de 90 cm. 

Resistència 

Las baranes previstes en el present projecte tindran una resistència i una rigidesa 

suficient per a resistir una força horitzontal de 0,8 KN/m. 
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Característiques constructives 

Les baranes i barreres de protecció previstes en el present projecte tindran les 

següents característiques: 

a) No poden ser fàcilment escalades per els nens, per tant: 

- En la alçada compresa entre 30 cm i 50 cm per sobre del nivell del sol o per sobre de la línia 

de inclinació de una escala no existiran punts de recolzament, inclosos sortints sensiblement 

horitzontals amb mes de 5 cm de sortint. 

- En la altura compresa entre 50 cm i 80 cm per sobre del nivell del sol no existiran sortints que 

tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb mes de 15 cm de fons. 

b) No tindran obertures que puguin ser travessades per una esfera de 10 cm de diàmetre, a 

excepció de les obertures triangulars que formin la estesa i la alçada dels graons amb el límit 

inferior de la barana, sempre que la distancia entre aquest límit i la línia de inclinació de la 

escala no excedí de 5 cm. 

4. Escales i rampes 

Les escales previstes en el present projecte se executaran tenint en compte els 

següents punts: 

Escales d’us general 

Graons 

-En trams rectes la estesa mesurarà 28cm com a mínim. En trams rectes la alçada del graó serà 

de 13cm com a mínim i 18,5 com a màxim. Com tenim ascensor que comunica planta baixa 

amb el parking, les escales no han de ser adaptades. En canvi les escales de planta primera a 

planta baixa hauran de ser un itinerari adaptat, per tant l’alçada màxima de graó serà 16cm, 

estesa mínima de 30cm, 12 graons seguits com a màxim fins al replà i un replà de 1,20m de 

llargada mínima. 

L’estesa H i la alçada C compliran la següent relació:  

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

Les escales seran rectes i sense estellat.  

La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de la estesa del graó superior. 

Trams 

La amplada de l’escala estarà lliure d’obstacles. La amplada mínima se mesurarà entre parets o 

barreres de protecció, sense descomptar l’espai ocupat per la barana sempre que no 

sobresurtin mes de 12cm de la paret o la barrera de protecció.  

En el nostre projecte totes les noves escales tindran una amplada lliure de obstacles mínima de 

1,2 mesurada entre paret i barana. La amplada estarà adaptada a les demandes del apartat 4 

de la secció SI 3 del DB SI, indicada en la taula 4.1.  
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Replans 

Els replans dispostos entre trams d’escala amb la mateixa direcció tindran al menys la amplada 

de l’escala i una llargada mitja en el seu eix de 1m, com a mínim.  

En els replans de planta de les escales de zones d’ús públic es disposarà una franja de 

paviment visual i tàctil en l’inici del tram, segons les característiques especificades en l’apartat 

2.2 de la secció SUA 9. En aquest replans no hi haurà passadissos d’amplada inferior a 1,20m ni 

portes situades a menys de 40cm de distancia del primer graó d’un tram.  

Passamans 

Les escales disposaran de passamans en els dos costats al superar l’amplada de 1,20m. El 

passamans es prolongarà 30cm en els extrems i estarà a una altura compresa entre 90 i 

110cm. 

El passamans estarà separat del parament al menys 4cm i el seu sistema de subjecció no 

interferirà el pas continu de la ma.  

Rampes 

No es preveuen rampes dintre del edifici o del pàrquing, ni accessibles per persones ni per 

vehicles.  

 

3.3.2) SUA 2. Seguretat al risc d’impacte o atrapament 

1. Impacte 

Impacte amb elements fixes 

La altura lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, 2,10 m en zones d’us restringit 

y 2,20 m en el resto de las zones. En els umbrals de las portes la altura lliure serà 2 m, com a 

mínim. 

Els elements fixes que sobresurtin de les façanes i que estiguin situats sobre zones de 

circulació estaran a una altura de 2,20m com a mínim.  

En zones de circulació les parets no tindran elements sortints que surtin del terra, que volin 

mes de 15cm en les zones de altura compresa entre 15cm i 2,20m mesurarà des de el terra i 

que presentin risc d’impacte.  

Es limitarà el risc d’impacte amb elements volats que tinguin una altura menor a 2m, com 

replans o trams de escales, rampes, etc... disposant elements fixes que restringiran l’accés fins 

a ells i que permetran la seva detecció per als bastons de persones amb discapacitat visual.  

Projecte: 

La altura lliure de pas en zones de circulació és superior a 2,20 m. 

Els umbrals de les portes tenen 2,00 m como mínim. 

A l’interior de l’edifici no es contemplen elements fixes que sobresurtin de la façana. 

A l’interior de l’edifici no es contemplen elements sortints en zones de circulació. 

A l’interior de l’edifici no existiran elements volats amb altura menor a 2,00 m. 
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Es col·locaran tancaments sota les escales d’emergència que connecten planta baixa amb la 

planta primera per evitar impacte amb els trams i els replans. Aquests tancaments seran 

detectables amb bastons de persones amb discapacitat visual i compliran amb les mesures 

indicades per a elements de barreres de protecció.  

Impacte amb elements practicables 

Excepte en zones d’us restringit, les portes de recintes que no siguin de ocupació nul·la 

situades en el lateral dels passadissos amb amplada menor que 2,50 m es disposaran de forma 

que la batuda de la fulla no envaeixi el passadís. 

Les portes per a vianants automàtiques tindran marcat CE de conformitat amb la Directiva 

98/37/CE sobre les maquines  

Impacte amb elements fràgils 

Els vidres existents en les àrees de risc d’impacte no que no disposin d’una barrera de 

protecció conforme amb l’apartat 3.2 de SUA 1, tindran una classificació de prestacions X(Y)Z 

determinada segons la norma UNE EN 12600:2003 i amb paràmetres que compleixin el que 

s’estableix a la taula 1.1.  

Identifiquem aquestes àrees amb risc d’impacte les següents:  

a) en portes, el àrea compresa entre el nivell del sol, una altura de 1,50 m i una amplada igual 

a la de la porta mes 0,30 m a cada costat; 

b) en panys fixes, el àrea compresa entre el nivell del sol i una altura de 0,90 m.   

Las parts vidriades de portes estaran constituïdes per elements laminats o templats que 

resisteixin sense trencar-se un impacte de nivell 3, conforme al procediment descrit en la 

norma UNE EN 12600:2003. 

Impacte amb elements insuficientment perceptibles 

Les grans superfícies de vidre que es puguin confondre amb portes o obertures estaran 

proveïdes, en tota la seva longitud, de senyalització visualment contrastada situada a una 

altura inferior compresa entre 0,85 i 1,10 m i a una altura superior compresa entre 1,50 i 1,70 

m.  

Totes les portes de vidre del projecte que no siguin automàtiques disposaran d’elements que 

permetin identificar-les, tals com tiradors.  

2. Atrapament 

Es col·locaran portes automàtiques corredores en els accessos principals als locals de planta 

baixa. Seran de vidre laminar amb una doble capa de 6+6mm de vidre laminat amb una 

càmera d’argó de 16mm i una capa final de vidre laminat de 6mm i disposaran de obertura 

mitjançant detector de presencia. També tindran un sistema de obertura en cas de tall 

d’alimentació.  

Amb la finalitat de limitar el risc d’atrapament produït per una porta corredora, inclosos els 

seus mecanismes d’obertura i tancament, la distancia fins a el objecte fix mes pròxim serà de 

20cm com a mínim.  
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3.3.3) SUA 3. Seguretat al risc d’empresonament en recintes 

Totes les portes del recinte que tinguin dispositius de bloqueig des de l’interior, tindran algun 

sistema de desbloqueig de les portes des de l’exterior del recinte, per a evitar que les persones 

quedin accidentalment atrapades dintre. En el nostre projecte aquests dispositius es trobaran 

en els lavabos i vestuaris.  

La força d’apertura de les portes de sortida serà de 140N, com a màxim, a excepció de les 

situades en itineraris accessibles (portes d’accés a planta primera des de planta baixa i totes 

les portes de planta baixa i primera en les que no es trobin escales per a evacuar), en les que 

s’aplicarà la normativa establerta en la definició de itineraris accessibles en l’annex A que serà 

un màxim de 65N perquè seran resistents al foc. 

 

3.3.4) SUA 4. Seguretat al risc causat per il·luminació inadequada 

Enlluernat 

En cada zona es disposarà d’una instal·lació de enlluernat capaç de proporcionar una 

luminància mínima de 20 lux en zones exteriors i 100 lux en zones interiors, exceptuant 

aparcaments interiors on seran 50 lux; mesurats al nivell del terra. El factor d’uniformitat mig 

serà de 40% com a mínim.  En el nostre projecte es comprova el compliment d’aquesta norma 

en els càlculs lumínics on es veu la luminància de cada zona i la uniformitat. 

Enlluernat d’emergència 

L’edifici contarà amb enlluernat d’emergència que, en cas de fallida de l’enlluernat normal, 

subministri la il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat dels usuaris de manera que 

puguin abandonar l’edifici, eviti les situacions de pànic i permeti la visió de les senyals 

indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjos de protecció existents.  

Contaran amb il·luminació d’emergència les zones i elements següents:  

a) Tot recinte amb ocupació superior a 100 persones;  

b) Els recorreguts des de tot origen de evacuació fins el espai exterior segur i fins les zones de 

refugi, incloses les pròpies zones de refugi;  

c) Els aparcaments tancats o coberts amb superfície construïda superior a 100m2; inclosos els 

passadissos i les escales que condueixin fins a el exterior o fins a les zones generals de l’edifici;  

d) Els locals on es trobin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis i els 

de risc especial, indicats en el DB-SI 1; 

e) Els serveis de planta; 

f) Els llocs en els que s’ubiquen quadres de distribució o de accionament de la instal·lació 

d’enlluernat de les zones citades;  

g) Les senyals de seguretat; 

h) Els itineraris accessibles. 

En el nostre projecte es disposarà de una instal·lació completa d’enlluernat d’emergència en la 

planta soterrani, en tots els recorreguts d’evacuació fins a espai exterior segur o zones de 

refugi, en tota la planta baixa per tenir una ocupació superior a 100 persones, els serveis 

generals de planta baixa i totes les senyals de seguretat i els itineraris accessibles. 
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Amb la finalitat de proporcionar una il·luminació adequada, les lluminàries compliran les 

següents condicions:  

a) Es situaran al menys 2m per dalt del nivell del sol;  

b) Es disposarà una en cada porta de sortida i uniformement distribuïdes en els casos 

mencionats anteriorment.   

La instal·lació serà fixa, contarà amb de una font pròpia d’energia i deu entrar automàticament 

en funcionament al produir-se una fallida de subministrament en la instal·lació d’enlluernat 

normal en les zones cobertes per l’enlluernat d’emergència. 

L'enlluernat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'aconseguir almenys el 50% del nivell 

d'il·luminació requerit al cap dels 5 s i el 100% als 60 s. 

La instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen a continuació durant una hora, 

com a mínim, a partir de l'instant en què tingui lloc la fallada: 

a) En les vies d'evacuació l'amplària de la qual no excedeixi de 2 m, la luminància horitzontal en 

el sòl ha de ser, com a mínim, 1 lux al llarg de l'eix central i 0,5 lux en la banda central que 

comprèn almenys la meitat de l'amplària de la via. Les vies d'evacuació amb amplària superior 

a 2 m poden ser tractades com diverses bandes de 2 m d'amplària, com a màxim. 

b) En els punts en els quals estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de 

protecció contra incendis d'utilització manual i els quadres de distribució de l'enllumenat, la 

luminància horitzontal serà de 5 lux, com a mínim. 

c) Al llarg de la línia central d'una via d'evacuació, la relació entre la luminància màxima i la 

mínima no ha de ser major que 40:1. 

d) Els nivells d'il·luminació establerts han d'obtenir-se considerant nul el factor de reflexió 

sobre parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del 

rendiment lluminós a causa de la brutícia de les lluminàries i a l'envelliment dels llums. 

e) Amb la finalitat d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de l'índex de 

rendiment cromàtic Ra dels llums serà 40. 

La il·luminació dels senyals d'evacuació indicatives de les sortides i dels senyals indicatius dels 

mitjans manuals de protecció contra incendis i dels de primers auxilis, han de complir els 

següents requisits: 

a) La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat del senyal ha de ser almenys de 2 

cd/*m2 en totes les direccions de visió importants; 

b) La relació de la luminància màxima a la mínima dins del color blanc o de seguretat no ha de 

ser major de 10:1, havent-se d'evitar variacions importants entre punts adjacents; 

c) La relació entre la luminància Lblanca, i la luminància Lcolor >10, no serà menor que 5:1 ni 

major que 15:1. 

d) Els senyals de seguretat han d'estar il·luminades almenys al 50% de la luminància requerida, 

al cap de 5 s, i al 100% al cap de 60 s. 
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3.3.5) SUA 5. Seguretat al risc causat per situacions d’alta ocupació 

No es d’aplicació en aquest projecte ja que les graderies no estan previstes per a mes de 3.000 

espectadors.  

3.3.6) SUA 6. Seguretat al risc de ofegament 

No es d’aplicació en aquest projecte ja que no hi haurà piscina, pou o dipòsit accessible. 

3.3.7) SUA 7. Seguretat al risc causat per vehicles en moviment 

Totes les zones d’aparcament, així com les vies de circulació de vehicles compliran les següents 

característiques constructives: 

a) Les zones d'ús Aparcament disposaran d'un espai d'accés i espera en la seva incorporació a 

l'exterior, amb una profunditat adequada a la longitud de la mena de vehicle i de 4,5m com a 

mínim i un pendent del 5% com a màxim. En el nostre cas es complirà l’amplada mínima i no hi 

hauran rampes dintre de la parcel·la.  

b) Enfront de les portes que comuniquen els aparcaments als quals fa referència el punt 1 

anterior amb altres zones, aquests itineraris es protegiran mitjançant la disposició de barreres 

situades a una distància de les portes de 1,20 m, com a mínim, i amb una altura de 80 cm, com 

a mínim. 

c) Ha de senyalitzar-se, conforme al que s'estableix en el codi de la circulació: 

-El sentit de la circulació i les sortides; 

-La velocitat màxima de circulació de 20 km/h; 

-Les zones de trànsit i pas de vianants, en les vies o rampes de circulació i accés; 

Al nostre aparcament no es preveu el accés amb transport pesat ni es preveuen zones 

destinades a emmagatzematge o carrega i descarrega. 

3.3.8) SUA 8. Seguretat al risc causat per l’acció d’un raig 

Segons el Document Bàsic DB SUA-8 “Seguretat enfront del risc causat per l'acció del raig”, 

Serà necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra el raig, en els termes que 

s'estableixen en l'apartat 2, quan la freqüència esperada d'impactes Ne sigui major que el risc 

admissible Na, per la qual cosa s'ha realitzat una avaluació del risc d'impacte de raig. 

Ne, Freqüència esperada d’impactes: 

 

On:  

Ng=densitat de impactes sobre el terreny (nº impactes/any, km2), en el nostre cas al ser un 

edifici de Barcelona, Ng= 4,00 

Ae=Superfície de captura equivalent del edifici aïllat en m2, s’obté a partir de dibuixar una línia 

a una distancia de tres cops la altura des de cada un dels punts del perímetre del edifici. En el 

nostre cas com es pot veure als plànols Ae es: 29894,76m2 

C1= Coeficient d’entorn, segons la tabla 1.1 en el nostre cas al ser un edifici aïllat C1=1 
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Na, risc admissible:  

 

C2= coeficient en funció del tipus de construcció, en el nostre cas com es tracta d’una 

estructura metàl·lica amb coberta metàl·lica, C2=0,5 

C3= coeficient en funció del contingut del edifici, en el nostre cas com es tracta d’un edifici 

sense contingut inflamable, C3=1 

C4= coeficient en funció del us del edifici, en el nostre cas com es tracta d’un edifici de publica 

concurrència, C4= 3 

C5= coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitat que es desenvolupen en 

l’edifici, en el nostre cas com es tracta d’un edifici sense servei imprescindible o impacte 

ambiental greu, C5= 1 

Per tant:  

Parametre Valor 

Ne 0,1196 

Na 0,0037 

 

Segons els càlculs efectuats es conclou que a l'ésser la freqüència esperada d'impactes de raigs 

(Ne) major que la freqüència acceptable (Na), és NECESSARI disposar d'un sistema de 

protecció contra el raig. L’eficiència requerida en el sistema serà de nivell de protecció 2.  

Descripció de la instal·lació de parallamps 

Sistema de captació 

Estarà format per un capçal amb nivell de protecció de nivell II acoblat a un masteler de tub de 

ferro galvanitzat d'uns 6 metres de longitud, fix a l'estructura. 

Xarxa conductora 

S'ha previst la construcció d'un baixant de connexió a terra mitjançant la utilització de cable de 

coure de secció, fix a l'estructura de l'edifici mitjançant abraçadores amb tancament a pressió. 

Es preveurà la col·locació d'un sistema de control de raigs compost per un comptador de raigs. 

Sistema de posada a terra 

Es realitzarà un nou sistema de posada a terra per al parallamps, compost d'arqueta de 

registre i drenatge, elèctrodes (verticals o horitzontals) i pont de comprovació. 

Aquesta xarxa s'unirà a la xarxa de terra de l'edifici segons el CTE DB-SUA 8. 

El sistema s’explica amb més detall al annex de protecció contra raigs.  
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3.3.9) SUA 9. Accessibilitat 

Amb la finalitat de facilitar l'accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels 

edificis a les persones amb discapacitat es compliran les condicions funcionals i de dotació 

d'elements accessibles que s'estableixen a continuació. 

Condicions funcionals 

Accessibilitat en l'exterior de l'edifici 

L’accés principal de l’edifici així com l’accés des de el pàrquing son accessibles ja sigui 

mitjançant ascensor adaptat i rampes d’accés des de l’exterior de la parcel·la.  

Accessibilitat entre plantes de l’edifici 

En el present projecte es disposarà d’ascensor entre planta baixa i planta primera i escales 

d’itinerari practicable entre planta baixa i planta primera. 

Accessibilitat en las plantes de l’edifici 

El nostre projecte disposarà d’un itinerari accessible en totes les plantes d’accés públic, planta 

baixa i planta primera, lliures d’obstacles. 

Dotació d'elements accessibles 

Amb la finalitat de facilitar l'accés i la utilització independent, no discriminatòria i segura dels 

edificis, se senyalitzaran els elements que s'indiquen en la taula 2.1, amb les característiques 

indicades en l'apartat següent extret del CTE, en funció de la zona en la qual es trobin.  

 

Elements accessibles 
En zones de d’us 

privat 
En zones d’us públic 

Entrades a l’edifici accessibles Quan existeixin 

diverses entrades al 

edifici 

En tot cas 

Itineraris accessibles Quan existeixin 

diversos recorreguts 

alternatius 

En tot caso 

Places reservades 

Zones dotades amb bucle magnètic u altres 

sistemes adaptats per a persones amb discapacitat 

auditiva 

En tot cas 

En tot cas 

Places d’aparcament accessibles  En tot cas 

Serveis higiènics accessibles (lavabo accessible, 

dutxa accessible, cabina de vestuari accessible)  

--- En tot cas 

Serveis higiènics d’us general   --- En tot cas 
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Excepte en les zones d'ocupació nul·la, els interruptors, els dispositius d'intercomunicació i els 

polsadors d'alarma seran mecanismes accessibles. 

Condicions i característiques de la informació i senyalització per a l'accessibilitat 

Les entrades a l'edifici accessibles, els itineraris accessibles, les places d'aparcament 

accessibles i els serveis higiènics accessibles se senyalitzaran mitjançant SIA (Símbol 

Internacional d'Accessibilitat), complementat, si escau, amb fletxa direccional. 

L'ascensor comptarà amb indicació en Braille i aràbic enlaire relleu a una altura entre 0,80 i 

1,20 m, del número de planta en el brancal dret en sentit sortida de la cabina. 

Els serveis higiènics d'ús general se senyalitzaran amb pictogrames normalitzats de sexe 

enlaire relleu i contrast cromàtic, a una altura entre 0,80 i 1,20 m, al costat del marc, a la dreta 

de la porta i en el sentit de l'entrada. 

Les bandes senyalitzadores visuals i tàctils seran de color contrastat amb el paviment, amb 

relleu d'altura 3±1 mm en interiors i 5±1 mm en exteriors. Les exigides en l'apartat 4.2.3 de la 

Secció SUA 1 per a senyalitzar l'arrencada d'escales, tindran 80 cm de longitud en el sentit de la 

marxa, amplària la de l'itinerari i acanaladores perpendiculars a l'eix de l'escala. Les exigides 

per a senyalitzar l'itinerari accessible fins a un punt de trucada accessible o fins a un punt 

d'atenció accessible, seran de acanaladora paral·lela a la direcció de la marxa i d'amplària 40 

cm. 

Les característiques i dimensions del Símbol Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat 

(SIA) s'estableixen en la norma UNEIX 41501:2002. 

En compliment de la Llei 20/91, Decret 135/95 Promoció de l'accessibilitat i supressió de 

barreres arquitectòniques, i d'aprovació del codi d'accessibilitat 
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3.4) Justificació de la exigència bàsica HS de salubritat 
Aquest Document Bàsic (DB-HS) té per objecte establir regles i procediments que permeten 

complir les exigències bàsiques de salubritat. Les seccions d'aquest DB es corresponen amb les 

exigències bàsiques HS 1 a HS 5. 

La correcta aplicació de cada secció suposa el compliment de l'exigència bàsica corresponent. 

La correcta aplicació del conjunt del DB suposa que se satisfà el requisit bàsic “Salubritat” 

Tant l'objectiu del requisit bàsic “Higiene, salut i protecció del medi ambient”, com les 

exigències bàsiques s'estableixen en l'article 13 part 1 del CTE i són els que es relacionen a 

continuació: 

3.4.1) HS 1 Protecció en front a la humitat  

L'edifici s'ha dissenyat de manera que els seus tancaments en contacte amb l'exterior i en 

contacte amb el sòl garanteixen el compliment del DB-HS-1 respecte a la protecció contra la 

humitat. 

Dades de partida 

Suposicions que hauríem extret del estudi geotècnic:  

Permeabilitat del terreny: 

Considerem que el terreny serà permeable en les capes de replenat (la més superficial) 

i la capa de graves (la mes profunda), amb tendència a la semipermeabilitat en la capa 

d’argiles.  

Nivell freàtic: 

Considerem que el nostre projecte tant murs com cimentacions es troben molt per 

sobre del nivell freàtic 

Agressivitat del aigua i el sol en el formigó: 

El aigua no es agressiva per al formigó. 

Els materials del sol no son agressius per al formigó. 

Procediments de verificació 

Murs 

Grau de impermeabilitat 

El grau d'impermeabilitat dels murs en contacte amb el terreny enfront de la 

penetració de l'aigua del terreny s'ha determinat segons la taula 2.1 

Presència d'aigua 

Es considera “baixa” en estar la cara inferior del sòl en contacte amb el terreny per 

sobre del nivell freàtic. 
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Segons la taula 2.1, el grau de impermeabilitat mínim exigit als murs es: 1 

Condicions de las solucions constructives 

 

Segons la taula 2.2 les condicions de les solucions constructives de un mur en contacte amb el 

terreny deuen ser:  

- Impermeabilització interior: C2+I2+D1+D5 

- Impermeabilització exterior: C2+I2+D1+D5 

 

Constitució del mur 

C2: Quan el mur es construeixi in situ es deu utilitzar formigó de consistència fluida.  

Impermeabilització 

I2: La impermeabilització es deu realitzar mitjançant la aplicació de una pintura 

impermeabilitzant. En murs pantalla construïts amb excavació, la impermeabilització 

s’aconsegueix mitjançant la utilització de llots bentonítics. 

D1: Es deu disposar-se una capa drenant i una capa filtrant entre el mur i el terreny o, 

quan existeixi una capa d’impermeabilització entre aquesta i el terreny. La capa 

drenant pot estar constituïda per una lamina drenant, grava, una fàbrica de blocs de 

argiles poroses o un altre material que produeixi el mateix efecte.  

 

Quan la capa drenant sigui una làmina, la rematada superior de la làmina ha de protegir-se de 

l'entrada d'aigua procedent de les precipitacions i dels escolaments. 

D5: Ha de disposar-se una xarxa d'evacuació d'aigua de pluja en les parts de la coberta i del 

terreny que puguin afectar el mur i ha de connectar-se aquella a la xarxa de sanejament o a 

qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilització posterior. 

 

 

 



 

77  
   
 

Solució del projecte 

Murs en contacto amb el terreny 

Els murs de contenció previstos  estan compostos per: 

Constitució del mur: 

- Mur de contenció realitzat in situ, amb formigó de consistència fluida (C2).  

Impermeabilització: 

- S’utilitzaran llots bentonítics durant la execució dels murs (I2). 

Drenatge i evacuació: 

- Per la cara interior del mur de contenció, en la planta baixa de la façana 

posterior i part de la façana lateral, es realitzarà un trasdosat a definir en obra 

per la direcció facultativa, deixant una cambra d'aire la qual portarà un 

aïllament tèrmic. Aquesta cambra d'aire portés un drenatge en la part inferior 

(D1). 

- En planta soterrani, el mur pantalla es deixarà vist. 

- Es disposarà d'una xarxa d'evacuació de l'aigua per al drenatge del mur (D5). 

Sols 

Grau d’impermeabilitat 

El grau d’impermeabilitat del sol en contacte amb el terreny en front a la penetració del aigua 

del terreny s’ha determinat segons la taula 2.3 

Presencia d’aigua 

Es considera “baja” al estar la cara inferior del sol en contacte amb el terreny per sobre 

del nivell freàtic.  

 

Segons la taula 2.3, el grau d’impermeabilitat mínim exigit als murs es: 1 (Ks del 

reomplit es permeable, per tant inferior 10-5cm/s) 
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Condicions de les solucions constructives 

 

Segons la taula 2.4 les condicions de les solucions constructives de una solera en contacte amb 

el terreny deuran ser: 

- Injeccions: D1 

- Sense intervenció: C2+C3+D1 

 

Constitució del sol: 

 

C2 Quan el sòl es construeixi in situ ha d'utilitzar-se formigó de retracció moderada. 

C3 Ha de realitzar-se una hidrofugació complementària del sòl mitjançant l'aplicació 

d'un producte líquid colmatador de porus sobre la superfície acabada d'aquest. 

 

Drenatge i evacuació: 

D1: Ha de disposar-se una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situat sota el sòl. En 

el cas que s'utilitzi com a capa drenant un “encachado”, ha de disposar-se una làmina de 

polietilè per sobre d'ella. 
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Solució del projecte 

S’utilitzarà un ciment expansiu que ens permetrà que no hi hagi retracció després del secat. 

Per a realitzar la hidrofugació complementaria del sol s’utilitzarà un morter per cristal·lització 

que ens permetrà bloquejar els capil·lars del formigó per al pas de l’aigua. 

A continuació apliquem la capa impermeabilitzant a base de 2 lamines de polietilè de 400 galga.  

 

Façanes 

Grau d’impermeabilitat 

El grau d’impermeabilitat de les façanes en front a la penetració de les precipitacions s’ha 

determinat a partir de les següents dades:  

Zona pluviomètrica: III. 

Altura de coronació del edifici: 16,5m. 

Zona eòlica: C. 

Classe d’entorn: E1 

Terreny tipus IV: Zona urbana, industrial o forestal. 

Grau d’exposició al vent: V3. 

Grau de impermeabilitat mínim exigit en façana: 3. 

Condicions de les solucions constructives 

Per a la façana utilitzarem el perfil metàl·lic Eurobac 150 col·locat horitzontalment amb plaques 

de 6m de distancia entre suports i d’espessor 1mm, no inclourem corretges a la façana. 

Com a aïllament tèrmic utilitzarem panells Sandwich “panel de fachada liso ACH-FLAT” amb roca 

de llana d’espessor 50mm i acabat llis a l’exterior.  

Per a evitar ponts tèrmics usarem cargols amb materials que trenquin el pont tèrmic. 

Tot i que la solució escollida no apareix en el CTE, podem referenciar-nos a la consulta Nº17950 

del 13/07/2006 del llistat oficial de consultes del CTE que diu el següent: “El DB HS1, s'ha 

desenvolupat pensant principalment en façanes d'obra de paleta. no obstant això crec que altres 

tipus de façanes com les de panells de formigó o acer pot estimar-se el seu grau 

d'impermeabilitat tenint en compte les condicions que apareixen en la taula 2.7. concretament 

una façana de panells sandvitx; acer poliuretà, pot ser considerat un revestiment r3: plaques 

elements de grans dimensions (fibrociment, metall). sistemes derivats: sistemes formats per 

qualsevol dels elements discontinus anteriors i un aïllament tèrmic. la solució constructiva també 

pot tenir una barrera de resistència molt alta a la filtració b3 disposant una cambra d'aire 

ventilada i un aïllament no hidròfil segons descriu el mateix apartat b3. és important en una 

façana d'aquest tipus assegurar que no es produeixen infiltracions d'aire, aspecte que no recull 

el CTE.” 

Al escollir una solució diferent a les proposades per el codi tècnic haurem d’exigir a la casa 

subministradora del panel Sandwich que ens proporcioni el panell que tingui un grau 

d’impermeabilitat 3. El panell escollit ACH-FLAT, hauria de complir les característiques ja que es 

troba dissenyat per aplicacions destinades a locals amb calefacció.  
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Coberta 

Solució adoptada en projecte per a la coberta: 

La coberta de l'edifici d'oficines serà plana, no transitable, tipus Deck amb un pendent del 3%. 

La coberta contarà amb una barrera contra el vapor immediatament per sota del aïllant tèrmic 

inclosa dintre del panell.  

La mateixa solució de coberta Deck contarà amb una capa de protecció.  

Sobre la base es col·locarà la coberta DeckRock Sintetica FM composada per la capa d’aïllament 

Durock 386 de doble densitat (210/135kg/m2) amb un espessor de 70mm  a base de llana de 

roca i un acabat amb membrana sintètica formada per una lamina impermeable a base de PVC. 

Utilitzarem una doble capa d’aïllament per a evitar ponts tèrmics.   

Per a evitar ponts tèrmics usarem cargols amb materials que trenquin el pont tèrmic. 

Contacte coberta amb les façanes 

La impermeabilització de la coberta es prolongarà pel parament vertical un mínim de 20 cm 

per sobre de la protecció de la coberta. 

La trobada amb el parament es realitzarà arrodonint el material d'impermeabilització amb una 

curvatura de 5 cm de radi aproximat. 

La part superior de la impermeabilització de la coberta que puja per la façana estarà protegida 

per una rematada a base de xapa galvanitzada fixada mecànicament al parament interior del 

peto de façana. 

Claraboies 

Es preveu la col·locació de claraboies en coberta. S'impermeabilitzaran les zones del faldó de 

les claraboies amb la mateixa làmina de la coberta i amb un reforç, en tot el perímetre de la 

claraboia. El reforç se solaparà amb peces d'acer galvanitzat pròpies de la claraboia. 

 

3.4.2) HS 2 Recollida i evacuació de residus 

La recollida i evacuació de residus generats per l'activitat del poliesportiu es justificarà 

en el propi projecte d'activitat que s’haurà desenvolupar posteriorment a aquest projecte. Els 

pocs residus generats en l'edifici d'oficines o el poliesportiu seran els propis d'aquesta activitat, 

i en les mateixes dependències de planta baixa existeix una sala amb espai suficient per al seu 

emmagatzematge. El restaurant haurà de presentar un projecte d’activitat independent.  

El espai reservat a la recollida d’escombraries es troba a menys de 25m d’accés del 

edifici en un recinte independent.  

No es realitzarà un sistema de recollida per baixants 

Es tindran en compte totes les recomanacions de manteniment i conservació del punt 

HS 2.3 del CTE.  
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3.4.3) HS 3 Qualitat de l’aire interior 

Per als aparcaments interiors, segons el CTE DB-HS3 “Salubritat – Qualitat d'aire interior”, article 

3.1.4., s'haurà de dotar de ventilació per a l'extracció de fum en cas d'incendi. El sistema de 

ventilació projectat es descriu en l'apartat de protecció contra incendis. Aquest sistema 

s'aprofitarà per a realitzar una renovació d'aire periòdica. 

 

3.4.4) HS 4 Subministrament d’aigua 

EL dimensionat de la xarxa de subministrament d’aigües es troba en l’annex 11 (Sistema 

d’aigua potable) on es segueixen les indicacions i normatives indicades al HS 4. El dimensionat 

ha sigut realitzat amb el software cype fontaneria per validar que es compleix el CTE HS4, amb 

les següents característiques:  

Les canalitzacions d'aigua freda seran de polietilè de mitja densitat (6kg/cm2) amb diàmetres 

que aniran des de els 20mm fins als 75mm. 

Les canalitzacions d'aigua calenta seran de coure amb diàmetres des de els 12mm fins als 

108mm. 

En cadascun dels diferents recintes on s'hagi d'alimentar amb aigua sanitària, se situarà una 

clau de tall tipus bola de diàmetre adequat al de la canonada. 

Comptador 

En els punts de consum la pressió mínima ha de ser: 

a) 100 kPa per a aixetes comunes 

b) 150 kPa per a fluxores i escalfadors. 

La pressió en qualsevol punt de consum no ha de superar 500 kPa. 

La separació mínima entre la canonada d'aigua i qualsevol conducció o quadre elèctric no serà 

inferior de 30 cm. 

Totes les conduccions disposaran de clau de pas tipificades com IFF-4, al principi de cada 

derivació i abans de cada aparell. 

La distribució d'aigua potable no presentarà cap risc de legionel·losi, es realitzarà segons la 

normativa vigent, complint les condicions d'instal·lació i de manteniment segons l'RD 

865/2003 del Ministeri de Sanitat i Consum, sobre control i prevenció de la legionel·losi, i en el 

Decret 352/2004 de condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la 

legionel·losi. 

3.4.5) HS 5 Evacuació d’aigua 

La xarxa d'evacuació d'aigües es realitzarà conforme a l'indicat en el document DB-HS5 sent 

aquesta, separativa entre fecals i pluvials fins a punt de connexió identificat en documentació 

gràfica. 

Tota la xarxa de sanejament serà recollida per gravetat. 

Dimensionat de la xarxa d'aigües residuals 

EL dimensionat de la xarxa d’aigües pluvials es troba en l’annex 9 (Sistema de sanejament) on 

es segueixen les indicacions i normatives indicades al HS 5 
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Dimensionat de la xarxa d'aigües pluvials 

EL dimensionat de la xarxa d’aigües pluvials es troba en l’annex 10 (Sistema de drenatge) on es 

segueixen les indicacions i normatives indicades al HS 5 

L'execució de la instal·lació d'evacuació d'aigües s'ajustarà a l'indicat el punt 5 del document 

DB-HS 5. 

Tots els productes de la construcció utilitzats per a la instal·lació d'evacuació d'aigua 

s'adequaran a l'indicat el punt 6 del document DB-HS 5. 
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4. Justificació compliment “Normativa sobre 

Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento” 
 

Superficies:  

Sala Sup. Exigida Sup. Projecte Compleix 

Zones esportives 

Pista 1536.0 1536.0 SI 

Control accés 10.0 10.0 SI 

Infermeria 15.0 16.5 SI 

Vestuaris col·lectius 4x45.0 

4x95.7 

SI 

Guarda-roba col·lectiu 4x6.0 SI 

Vestuaris equip 2x30.0 

2x91.3 

SI 

Guarda-roba individual 1x30.0 SI 

Vestuaris professors 3x6.0 4x6.9 SI 

Despatx professors 3x6.0 2x9.0 SI 

Magatzem gran 3x25.0 3x26.0 SI 

Magatzem petit 3x10.0 3x10.0 SI 

Espais singulars 

Oficina administració 40.0 68.0 SI 

Sala reunions 25.0 30.4 SI 

Vestuari personal 2x10.0 2x14.8 SI 

Grades autoritats 20.0 59.0 SI 

Sala autoritats 25.0 70.0 SI 

Sala instal·lacions 50.0 60.0 SI 

Magatzem material 8.0 

28.4 
 

SI 

Magatzem neteja 6.0 SI 

Magatzem escombraries 6.0 SI 

Magatzem espectacles 20.0 25.0 SI 
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Espais auxiliars als espectadors 

Vestíbul 250 120+130 SI 

Guarda-roba 10 11.3 SI 

Bar-cafeteria 60 65+59.1 SI 

Cuina-magatzem 25 38.6 SI 

 

Les normatives que hem de complir per al correcte disseny de les instal·lacions son les següents: 

(Nomes s’han descrit els àmbits que tenen a veure amb la construcció, distribució d’espais o 

instal·lacions; s’han exclòs les normatives de mobiliari per considerar que no depèn de nosaltres 

la seva instal·lació) 

• Pista: 

o Dimensions: 32x48x9 

o Accés directe des de el vestuari 

o Els paraments interiors de la pista seran de color clar amb coeficients de reflexió 

de la llum igual o superior a 0.4. 

o Paviment esportiu serà sintètic. (Es disposa d’un annex explicant les 

característiques a complir per el revestiment de la pista) 

o Sota la base del paviment no passa ningun tipus d’instal·lació 

o La base del paviment esportiu evitarà la ascensió de humitat per capil·laritat i 

tindrà la mateixa diferencia de nivell mesurat amb la regla de 3m (1/1000) 

o La pista poliesportiva tindrà il·luminació natural cenitatl amb superfície de 

lluernaris i claraboies entre 10-15% de la superfície de la pista . 

o Els vidres que poden ser impactats per pilotes seran llaminats i resistents a 

impactes. 

o La pista contarà amb llum artificial, uniforme i no haurà d’enlluernar la visió dels 

esportistes ni espectadors i arribarà als valors següents:  

▪ Competició: E med: 500 lux, Uniformitat: 0.7 

▪ Entrenament, us recreatiu: E med: 200 lux; Uniformitat: 0.5 

o Les lluernaries han de resistir impactes de pilotes sense trencar-se. 

o La pista poliesportiva disposarà de ventilació de forma que s’aporti aire exterior 

net amb un volum mínim de 40m3/h i de 30m3/h per espectador.  

o La ventilació mecànica es necessària en sales de mes de 1000m2 o 500 

espectadors per a garantir els nivells de ventilació. Les instal·lacions no deuran 

de produir soroll molest, el nivell sonor a causa de la ventilació mecànica serà 

inferior a 45 dbA. 

o La pista poliesportiva disposarà d’instal·lacions de megafonia. 

o La pista dos posarà d’instal·lació elèctrica, els endolls seran amb presa a terra 

disposant-se al menys dos per cada subdivisió de la pista, no sobresortiran ni 

constituiran perill per als esportistes, a mes existiran els endolls necessaris per 

a la neteja, conservació i manteniment. 

o Es preveu la instal·lació de marcador electrònic, rellotge i cronometro. 
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• Vestuaris/ Aseos:  

o Els vestuaris estaran al mateix nivell que la pista esportiva.  

o Cada vestuari col·lectiu estarà previst per a un mínim de 30 usuaris, es disposarà 

d’una superfície mínima de 1.5m2/usuari per a vestuari col·lectiu. 

o Cada vestuari d’equip estarà previst per a un mínim de 15 usuaris, es disposarà 

d’una superfície mínima de 2m2/usuari per a vestuari d’equip. 

o El nº mínim de vestuaris es de 2, un per a cada sexe. 

o Els vestuaris d’àrbitres i professors seran dos com a mínim, un per cada sexe, el 

nombre total serà com a mínim igual al nombre d’espais en el que es pot 

subdividir la pista. 

o Pròxim o annex al vestuari de professors i arbitres hi haurà un despatx amb el 

mobiliari necessari per a la redacció d’actes, informes... Es convenient per al seu 

us que tingui una visió directa de la pista.  

o L’altura recomanada de vestuaris i aseos serà de 2.8m i altura lliure mínima 

entre el paviment i l’obstacle més proper serà de 2.6m. 

o Per al canvi de roba es col·locaran bancs fixes amb una longitud mínima de 

0.6m/usuari, amplada 0.4m a 0.45m i altura de 0.45m. La separació lliure 

mínima entre dos bancs o entre banc i parament o taquilla serà de 2m. 

o Es disposarà dos armaris col·lectius amb clau per equips a cada vestuari o una 

taquilla per usuari. 

o Cada vestuari col·lectiu o d’equip disposarà de zona de dutxes col·lectives amb 

espai per a secat i zona de aseos i lavabos, amb accés directe des de el vestuari 

i estaran protegides de vistes des de els passadissos de circulació. 

o Es disposaran dutxes amb un mínim de 8 en vestuaris col·lectius i 5 en vestuaris 

d’equip i una en vestuaris d’àrbitre, professors. Les dutxes seran preferiblement 

col·lectives , excepte en els vestuaris d’àrbitres, professors. Cada dutxa 

disposarà d’una superfície de 0.9x0.9m, el pas mínim entre dutxes serà de 0.8m 

i entre dutxa i paret 1m. 

o Es dotarà amb instal·lació d’aigua calenta sanitària ACS amb un consum previst 

de 25l per usuari a una temperatura d’us de 38ºC i un caudal de 0.15l/s. La 

instal·lació contarà amb un Acumulador de ACS amb capacitat per al numero 

total d’usuaris previstos en un període punta de 15minuts i amb un temps de 

recuperació igual o inferior a 60min. La temperatura d’acumulació serà de 60ºC, 

la temperatura del aigua en el circuit d’aigua calenta estarà per sobre dels 50ºC 

en el punt mes allunyat del circuit; la instal·lació permetrà que l’aigua arribi a 

una temperatura de 70ºC i complirà el R.D. 865/2003 per a la prevenció i control 

de la legionel·losis. 

o Cada vestuari contarà amb una zona d’aseos amb cabines de inodoros i lavabos, 

es dotarà als vestuaris col·lectius o d’equip amb un mínim de dos cabines per 

vestuari, d’amplada mínima 1m, una d’elles adaptada per a minusvàlids i 3 

lavabos. Als vestuaris masculins es dotarà al menys de 3 urinaris. Els vestuaris 

de professors i arbitres tindran com a mínim una cabina i un lavabo. 

o Els vestuaris i lavabos disposaran de llum natural. Es cuidarà que a les finestres 

no hagi zones vistes a la zona de canvi de roba o dutxes. La il·luminació artificial 

arribarà a un nivell mig de 150 lux. Les lluminaries seran estanques en zones 

humides de dutxes i lavabos i protegides de impacte. Els endolls seran de presa 
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a terra, disposant-se com a mínim 2 al costat del lavabo i altres dos juntament 

al banc.  

o Els vestuaris i aseos disposaran preferentment de ventilació natural, a més 

disposaran de ventilació forçada amb una renovació mínima d'aire de 8 volums 

a l'hora o 30 m3/persona i hora. Es disposaran preses d'extracció mecànica 

d'aire en les zones de dutxes i sobre les cabines de vàters.  

o Els revestiments dels paraments verticals es faran en tota la seva altura o com 

a mínim fins a 2m amb materials impermeables, resistents a la humitat i al cop, 

de fàcil neteja i conservació. Les cantonades i arestes estaran arrodonides, igual 

que les trobades amb el paviment. 

o Els paviments seran impermeables, sense relleus que acumulin brutícia, de fàcil 

neteja, antibacterians, resistents a productes higiènics de neteja, antilliscants 

amb peu calçat i descalç, en sec o mullats, amb pendents del 2% cap a 

embornals sifònics i a les dutxes cap a canaletes de desguàs al llarg dels murs 

sota els ruixadors. Les reixetes seran de material inoxidable. 

o Els paviments en l'espai de dutxes tindran una resistència al lliscament de 

manera que siguin almenys de classe B (angle ≥ 18°) segons mètode d'assaig DIN 

51097 que determina les propietats antilliscants per a zones mullades amb peus 

descalços. 

o Els paviments en zones de aseos i canvi de roba tindran una resistència al 

lliscament de manera que siguin almenys de classe B (angle ≥ 10°) segons 

mètode d'assaig DIN 51130 que determina les propietats antilliscants per a 

zones amb peus calçats. 

o En cas que existeixin falsos sostres seran resistents a la humitat i als cops. 

o Les portes de pas tindran fulles amb dimensions mínimes d'ample 0,80m i alt 

2,10 m, en cabines l'ample mínim de les portes serà de 0,70m, excepte en les 

cabines de minusvàlids que tindran un ample mínim de 0,80 m, els marcs i 

portes seran resistents al cop i a la humitat. Les portes d'accés a vestuaris 

disposaran de molls de tancament i pany. Les portes de cabines i les de zones 

humides no arribaran al sòl, quedant a una altura de 0,10m. 

o Els vestuaris i aseos estaran adaptats per a l'ús per persones amb mobilitat 

reduïda, per a això compliran la legislació que els sigui aplicable, no obstant això 

s'inclourà com a mínim el següent:  

▪ En la zona de canvi de roba es disposarà barra de suport sobre bancs a 

una altura de 0,75 m separada 5 cm de la paret i l'espai lliure 

d'aproximació al banc serà de 1,20 m per 0,80 m, l'altura dels penjadors 

serà de 1,40 m. 

▪ Les cabines de vàter disposaran de lavabo en el seu interior i en elles es 

podrà inscriure un circulo de 1,50 m lliure obstacles en tota la seva 

altura, el vàter tindrà almenys en un costat un espai lliure de 0,80 m per 

a la transferència lateral des de la cadira de rodes, instal·lant barres 

auxiliars de suport, de secció circular de 5 cm de diàmetre, a 0,75 m 

d'altura i separació entre eixos de 0,70 m sent abatible verticalment la 

del costat de la transferència, el seient estarà a una altura de 0,45 m, el 

mecanisme de descàrrega tindrà un polsador de dimensió mínima 5 cm 

x 5 cm, les portes obriran cap a l'exterior, tindran mecanismes de retorn 

i permetran un buit lliure de pas de 0,80 m amb un espai lliure 

d'aproximació de 1,20 m, les manilles estaran entre 0,85 m i 1,05 m 
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d'altura complementades per un tirador horitzontal de 0,30 m de 

longitud, els pestells disposaran de sistema de desbloqueig des de 

l'exterior.  

▪ Els lavabos seran sense pedestal, situats a altura de 0,80 m en la seva 

part superior i deixant un buit sota ell lliure d'obstacles de 0,68 m amb 

un fons mínim de 0,25 m, l'aixeteria serà monocomandament, palanca 

o cèl·lula fotoelèctrica.  

▪ Les dutxes accessibles disposaran d'un espai d'utilització de 0,90 m x 

1,20 m i si és dutxa individual serà de 1,50 m x 1,50 m, estaran dotades 

de seient abatible de 0,45 m d'ample per 0,40 m de fons a 0,45 m 

d'altura i separats 0,15 m de la paret on se subjecta, s'instal·larà una 

barra de suport vertical i una altra horitzontal a 0,75 m d'altura, 

l'aixeteria estarà situada en el parament perpendicular al del seient 

abatible i a una altura entre 0,70 m i 1,20 m. 

 

• Graderies:  

o Els espais per a espectadors han de dissenyar-se per a una afluència de publico 

en competicions esportives, amb espais de graderies a la Sala. Encara que és 

també interessant disposar espais per a públic, diferents de la mateixa sala, 

pròxims al vestíbul d'entrada, des d'on es pugui tenir visió de la Sala mitjançant 

zones acristalades i on puguin incloure's bar, cafeteria o zones d'estada amb 

maquines de begudes. 

o Els espais destinats als espectadors, vestíbuls, control d'accessos, circulacions 

(passadissos i escales) graderies, condícies, bar, cafeteria, etc. compliran els 

requisits de la legislació vigent i especialment la d'Espectacles Públics i Incendis. 

Per a graderies es recomana el compliment de la norma europea EN 13200-

1.2003 “Criteris de disseny per als espais per a espectadors”. 

o Les graderies disposaran d'una perfecta visibilitat de l'espai esportiu, fàcil accés 

i circulació, així com evacuació ràpida i segura en temps mínims. 

o La perfecta visibilitat de la graderia requereix que les línies de visió des dels ulls 

dels espectadors fins a qualsevol punt de la pista no tinguin cap obstrucció, ja 

sigui per altres espectadors o per elements constructius com a baranes, 

estructures de coberta, graderies superiors, etc. La distància màxima de visió 

depèn dóna la velocitat de l'activitat esportiva i de la grandària de l'objecte, els 

valors recomanats de distància horitzontal de visió en instal·lacions d'interior 

estaran entre 60 m (velocitat ràpida i grandària petita) i 110 m (velocitat lenta i 

grandària gran) segons la normes abans citades.  

o Per a assegurar una ràpida evacuació, l'amplària mínima de les sortides de la 

graderia serà de 1,20 m, l'ample total de les sortides serà múltiple de 1,20 m i 

serà tal que tots els espectadors puguin aconseguir un lloc segur en un temps 

màxim de 2 minuts, considerant que amb aquesta amplària de 1,20 m, poden 

sortir raonablement per una superfície horitzontal 100 persones/*min i en 

superfície escalonada 79 persones/min. La màxima distància de recorregut per 

a aconseguir una sortida serà de 30 m per a instal·lacions d'interior. 

o No s'admeten places d'espectadors dempeus. 

o El fons de les files tindrà 0,85m dedicant 0,40m al seient i 0,45m al pas. L'ample 

disponible per a cada seient serà de 0,50m 
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o Els seients han d'estar numerats de forma visible i poden consistir en els graons 

de la pròpia graderia, bancs correguts o seients individuals. Els graons només 

són admissibles en instal·lacions d'aforament inferior a 250 espectadors i en ells 

es diferenciarà per tractament i relleu la zona de seient de la de pas. 

o L'altura del pla del seient respecte del pla de suport dels peus estarà entre 

0,40m i 0,45m, és recomanable que sigui de 0,42m 

o Quan es disposin seients individuals l'altura del respatller serà almenys 0,30m 

o La pista poliesportiva ha de quedar de forma no accessible per als espectadors, 

mitjançant baranes, diferències de nivell o altres elements que no impedeixin la 

visibilitat. 

o La graderia ha de disposar d'una zona accessible i apta per a espectadors en 

cadira de rodes, reservant-se 1plaça/200 espectadors i com a mínim dos. La 

dimensió de cada plaça serà de 1m d'ample per 1,25m de fons i estaran 

assenyalades amb el símbol d'accessibilitat. Pròxim a aquesta zona de la 

graderia es disposaran condícies adaptades per a espectadors en cadira de 

rodes. Per a arribar fins a aquesta zona de la graderia, la condícia adaptada, les 

zones de vestíbul, el bar o cafeteria existirà d'un itinerari accessible, salvant les 

diferències de nivell, si existeixen, mitjançant rampes de pendent màxim 8% i 

recomanada 6%, ascensors o elevadors i amb un recorregut no major de tres 

vegades l'itinerari general. 

o Es disposarà d'un sistema de megafonia per a transmissió de missatges per a 

l'ús normal, la competició, per a seguretat, en cas d'emergència, per a música, 

etc. 

o La graderia disposarà de ventilació de manera que aporti aire exterior net amb 

un volum mínim de 30 m3/h per espectador. La ventilació serà forçada per a un 

núm. d'espectadors major de 500. 

o És convenient que disposi d'il·luminació natural amb els mateixos criteris que la 

pista poliesportiva. 

o La graderia tindrà il·luminació artificial la qual no enlluernarà la visió dels 

esportistes i aconseguirà un nivell mínim d'il·luminació de 100 lx. Les lluminàries 

seran antivandalisme. Existirà enllumenat d'emergència i senyalització, 

disposant-se sobre les sortides, els recorreguts d'evacuació com a passadissos, 

escales i vestíbuls i en les dependències accessòries com a condícies, bar 

cafeteria, etc. Els graons tindran pilots de senyalització 1/m lineal. 

o És convenient disposar d'un sistema de calefacció o climatització que mantingui 

una temperatura mínima de 18 °C. 

• Infermeria:  

o Estarà ben comunicada amb la pista esportiva i disposarà d'una fàcil sortida cap 

a l'exterior per a evacuació d'accidentats o lesionats greus. 

o Disposarà com a mínim de lavabo i espai per a llitera, taula i cadira, estarà dotat 

amb armari amb equips de cura.  

o L'altura recomanada serà de 2,80 m i l'altura lliure mínima de 2,60 m. Preferible 

amb il·luminació natural i nivell mitjà d'il·luminació artificial de 250 lx, de 500 lx 

sobre llitera i una temperatura mínima de 20 °C. Disposarà de ventilació natural 

o forçada amb una renovació mínima de 6 volums a l'hora. 
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• Vestíbul: 

o L'accés serà únic, seguint el criteri que els costos de control i recepció siguin 

mínims, de manera que sigui atès pel menor núm. de personal, no obstant això 

han d'estar ben estudiades les circulacions d'esportistes i públic de manera que 

no s'interfereixin i puguin diferenciar-se mitjançant elements mòbils. 

o El vestíbul disposarà d'una zona per a estada i espera. 

o A les Sales i Pavellons amb espais per a espectadors es disposarà d'una 

superfície de vestíbuls per a espectadors d'1 m2/6 espectadors. 

o Les sortides a espai exterior segur i el núm. i dimensions de les portes de sortida 

seran les preceptives segons la Reglamentació d'Incendis i d'Espectacles. És 

important ressenyar que per a aforament de públic superior a 700 persones és 

necessari disposar de sortides a dues vies públiques i l'ample total de portes de 

sortida deu ser de 1,80m/250 persones o fracció, amb un mínim de 1,20 m per 

a aforament inferior a 50 persones. Les portes obriran en el sentit de la sortida 

i tindran transparent la seva part superior. 

o A l'exterior de les portes d'entrades es disposarà reixeta limpiabarros enrasada 

amb el paviment i a l'interior pelut també enrasat amb el paviment. 

o Des del control de l'accés es dominarà visualment la pista i en ell es disposaran 

els quadres de comandament i control d'il·luminació, equipament, seguretat, 

etc. 

o El vestíbul disposarà de llum natural i la il·luminació artificial aconseguirà un 

nivell mitjà de 100 lx i de 200 lx en el control. Disposarà d'un sistema de 

calefacció per a mantenir una temperatura de 18 °C i de 20 °C en el Control. 

o Disposarà d'instal·lació per a telèfon públic. 

o Serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda des de l'exterior, no tindrà 

graó d'entrada o se substituirà per rampa, existirà un espai de 1,50 m a l'exterior 

i a l'interior de la porta d'entrada, lliure d'obstacles, horitzontal o amb pendent 

màxim de 2%. Els timbres, interruptors, telèfons, etc. seran de fàcil accés i 

situats a una altura entre 0,80 m i 1,20 m. El mostrador de recepció permetrà 

l'aproximació de l'usuari en cadira de rodes, tindrà 0,85 m d'altura deixant un 

buit baix ell de 0,78 m d'altura lliure, 0,60 m de fons, ample mínim d'1 m. Es 

disposaran les instal·lacions i ajudes tècniques necessàries per a obtenir un 

nivell adaptat d'accessibilitat, conforme amb la legislació vigent d'obligat 

compliment que li sigui aplicable. 

• Circulacions: 

o Tindran un ample mínim de 1,50 m, altura mínima de 2,80 m i altura lliure 

mínima entre el paviment i l'obstacle mes pròxim, lluminària, conducte 

d'instal·lacions, etc. serà de 2,60 m, preferible amb il·luminació natural i nivell 

d'il·luminació artificial de 100 lx. És recomanable mantenir una temperatura 

mínima de 18 °C. 

o Tindran enllumenat d'emergència i senyalització. 

o Serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda tant en els recorreguts 

horitzontals com en els verticals, havent d'existir, almenys, un itinerari 

accessible a tots els espais d'ús públic, suprimint graons i disposant rampes de 

pendent recomanada de 6% i màxima 8% o ascensors per a salvar diferències 

de cota. 
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• Oficina administració: 

o Aquest espai aquesta destinat a les persones encarregades de la gestió 

administrativa de la instal·lació esportiva. L'entrada a aquest espai ha de ser des 

del vestíbul de públic o tenir connexió directa amb ell i amb el control 

d'accés/recepció. 

o Tindrà una altura mínima de 2,80 m i una altura lliure de 2,60 m, preferible amb 

il·luminació natural i nivell mitjà d'il·luminació artificial de 200 lx i una 

temperatura mínima de 20 °C. Disposarà de ventilació natural o forçada amb 

una renovació mínima de 3 volums a l'hora. Tindrà aïllament acústic de 35 dBA, 

de manera que el nivell de soroll procedent dels espais esportius no produeixi 

molèsties. 

o Disposarà d'instal·lació de telefonia i dades estès al control recepció i a altres 

espais per a un sistema de gestió centralitzada per ordinador. 

• Magatzem material:  

o Els magatzems de material esportiu donaran directament a la sala esportiva a la 

qual serveixin o pròxims a ella i al mateix nivell. El magatzem de material 

esportiu gran tindrà un ample mínim de 4m i altura mínima de 2,20m, disposarà 

de porta de dimensions lliures mínimes 2,10m d'alt per 2,40m d'ample i 

comptarà amb un fàcil accés des de l'exterior.  

o Si és possible disposarà d'il·luminació natural, la il·luminació artificial 

aconseguirà un nivell mínim de 100 lx. Es disposarà almenys un endoll amb 

presa de terra. 

o Els revestiments dels paraments verticals es faran en tota la seva altura amb 

materials resistents a frecs i cops, de fàcil neteja i conservació. 

o Els paviments seran resistents al desgast, no abrasius i de fàcil neteja i 

conservació. 

• Sala instal·lacions:  

o Aquests espais es destinen als equips de producció i emmagatzematge d'aigua 

calenta sanitària, de calefacció, climatització, ventilació, grup electrogen, etc. 

o Les seves dimensions mínimes i requisits venen regulats per la normativa 

tècnica específica de cada instal·lació. Per a una millor funcionalitat és 

recomanable que tingui accessos directes des de l'exterior. 
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DOCUMENT 4: VALORACIO ECONOMICA 
A continuació presentem el pressupost d’execució de la obra descompost en 12 punts. 

 

Al cost d’execució material presentat li haurem d’afegir un 13% de despeses generals i un 7% de benefici 

industrial dels diferents operadors, en conseqüència: 

Base de licitació 6.268.008,20€ 

Despeses generals 13% 814.841,07€ 

Benefici industrial 7% 438.760,57€ 

TOTAL 7.521.609,84€ 
 

En conseqüència, preveiem un cost total de 7.521.609,84€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92  
   
 

DOCUMENT 5: DOCUMENTS 

COMPLEMENTARIS 
5.1) Informe de control de qualitat: 
Durant l’execució del projecte exigirem un control de qualitat sobre l’edificació per evitar 

problemes futurs que comportin sobre costos importants un cop el projecte estigui acabat.  

Serà necessari un inflexible compliment de tots els aspectes tècnics marcats en aquesta 

memòria i els respectius organismes de control de qualitat com es la UNE i els documents de 

normes a la construcció com son els CTE i el EHE-08. 

El control de qualitat farà especial atenció en el control de qualitat sobre els materials i el control 

de qualitat sobre l’execució de la obra.  

Per a la seva correcta execució es redactarà posteriorment un Pla de Control de Qualitat: 

Control de qualitat sobre materials: 

Per a la recepció en obra dels materials, equips i sistemes, segons expressa el CTE s’ha de 

presentar: 

• Documentació d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

• Certificat de garantia del fabricant 

• Declaració de prestacions, marcat CE o autoritat pertinent. 

• Distintius de qualitat exigibles o voluntaris 

• Avaluacions tècniques de idoneïtat dels productes, equips i sistemes innovadors. 

Els productes que hagin de disposar de control de recepció mitjançant assajos hauran de 

presentar: 

• Els paràmetres mínims o màxims que s’han de comprovar mitjançant assajos. 

• Els assaigs, anàlisis o probes a realitzar basats en les instruccions establertes per el CTE 

o reglamentacions vigents de obligat compliment. 

• La determinació dels lots a assetjar. 

Per establir el control dels materials durant l’execució de l’obra farà referencia expressa a: 

• Verificacions i demes controls a realitzar per a comprovar la conformitat amb les 

indicacions dels projecte, la legislació aplicable, les normes de la bona practica 

constructiva i les instruccions de la Direcció. 

• Comprovacions a efectuar sobre les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

Quan es realitzin modificacions del projecte que vinguin exigides per els termes expressats en 

l’article 123.d) de la Llei 38/1999, del 5 de novembre, de Ordenació de l’Edificació, si les 

modificacions afectessin a aspectes o verificacions redactades en el Pla de Control de Qualitat, 

la direcció de l’obra documentarà aquests canvis per escrit amb la finalitat de que, per part del 

tècnic autor del pla, es puguin portar a terme les adaptacions.  
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5.2) Informe del pla d’impacte ambiental: 
L’aprovació del Pla General ja comporta un estudi d’impacte ambiental de la zona de la 

Guineueta vella, però degut  al caràcter especial del projecte degut a la seva proximitat amb el 

parc de Collserola es redactarà un informe del pla d’impacte ambiental. 

L’informe d’impacte ambiental partirà de la definició d’un responsable tècnic de gestió 

mediambiental. El responsable, recolzant-se amb l’informe té l’obligació:  

Durant la redacció del projecte: 

• Identificació quantitativa i qualitativa de totes les variables ambientals, seguiment de 

les operacions de la obra que provoquen impacte ambiental, descriure el tipus 

d’impacte i executar les mesures preventives i correctores per a prevenir o minimitzar 

l’impacte. 

• Seleccionar indicadors ambientals fàcilment mesurables i representatius. 

• Elaborar un Manual de Bones Practiques Ambientals. 

Durant l’execució del projecte:  

• Comprovar l’eficàcia de les mesures propostes i determinar els mecanismes de 

diagnòstic i rectificació en cas de desviació del pla establert. 

• Detectar possibles impactes no previstos i establir les mesures per a reduir-los, 

compensar-los o eliminar-los.  

• Proporcionar resultats específics dels valors reals d’impacte ambiental, mesurant els 

indicadors ambientals preseleccionats. Mitjançant informes mensuals de seguiment del 

programa de vigilància ambiental. 

• Informar a la direcció d’obra sobre els aspectes objecte de vigilància i oferir un mètode 

sistemàtic per a realitzar la vigilància de forma eficaç. 

• Verificar els estàndards de qualitat dels materials i mitjos empleats durant el projecte 

Previ a l’emissió del acta de recepció de l’obra: 

• Els resultats de les mesures preventives, correctores, compensatòries realment 

executades. 

• Els resultats de la inspecció final efectuada per a la verificació de la neteja de la zona 

d’obres i l’entorn. 

També es redactaran en cas necessari informes extraordinaris en cas de: 

• Pluges torrencials que suposin risc d’inundació o caiguda de materials. 

• Accidents produïts durant l’execució de l’obra que puguin comportar conseqüències 

ambientals negatives. 

• Qualsevol episodi sísmic. 

El control ambiental tractarà especialment els diferents elements del medi com son: atmosfera, 

el sol, vegetació, fauna, patrimoni arqueològic i paisatge. 

En el nostre cas aquest document es d’una importància vital ja que ens trobem en una zona 

natural, en contacte directe amb la serra de Collserola, un parc natural urbà de necessària 

conservació. A més ens trobem en una part elevada de la ciutat de Barcelona, visible des de 

diferents punts de la ciutat i per tant la importància paisajística del edifici es important.  
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En l’annex trobem un estudi de gestió de residus produïts durant l’obra i una definició mes 

detallada dels principals impactes del projecte tant en la fase d’execució com d’explotació.  

5.3) Informe Seguretat i Salut:  
Conforme amb el Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre, es redactarà un informe de 

Seguretat i Salut en obres de construcció, on s’establiran les disposicions mínimes. L’informe 

seguirà la Guia tècnica del Decret, redactada l’any 2004. 

Des d’un primer moment, es designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l’elaboració del projecte de l’obra.  

El nostre projecte té l’obligació de redactar l’estudi de seguretat i salut al complir els següents 

suposats: 

• El pressupost d’execució es superior a 450.759,08€  

• La duració estimada es superior a 30 dies laborals i es contractaran a 20 

treballadors simultàniament. 

L’estudi contindrà com a mínim: 

• Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjos auxiliars que s’han 

d’utilitzar, localitzar els riscos laborals que es poden evitar, indicant les mesures 

tècniques necessàries; relacionar els riscos laborals que no es poden eliminar 

especificant les mesures preventives i proteccions per a controlar-los. La memòria 

inclourà també la descripció dels serveis necessaris sanitaris i comuns amb els que es 

dotarà el centre de treball en funció del nombre de treballadors. S’haurà de tenir en 

conte durant la redacció de la memòria les condicions del entorn de l’obra, així com els 

materials i elements que s’utilitzaran, també la determinació del procés constructiu i 

l’ordre d’execució dels treballs. 

• Plec de condicions particulars en el que es tindran en conte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l’obra, així com les 

prescripcions que s’hauran de complir en relació amb les característiques, la utilització i 

la conservació de les maquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius. 

• Plànols en els que es desenvoluparan els gràfics i esquemes necessaris per a la millor 

definició o compressió de les mesures preventives definides en la memòria. 

• Medicions de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que 

hagin sigut definides. 

• Pressupost que quantifiqui el conjunt de costos prevists per a l’aplicació i execució del 

estudi de seguretat i salut. 

Com a norma general els principis aplicables seran: 

• Manteniment de l’obra en un bon estat d’ordre i neteja 

• L’elecció de l’emplaçament dels llocs de treball tenint en conte les seves condicions 

d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

• La manipulació del diferents materials i la utilització de mitjos auxiliars. 

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 

defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors. 
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• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

• La recollida del materials perillosos utilitzats 

• L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i escombraries. 

• L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà 

de dedicar als diferents treballs. 

• La cooperació entre els diferents treballadors de l’obra. 

• Les interaccions e incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l’obra o prop.  
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5.4) Ordre execució:  
El temps previst per a la implantació del poliesportiu es de 14 mesos des de l’aprovació del 

projecte, a continuació oferim un diagrama amb les diferents partides a executar.  

 

 

 

 

 

 

 


