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Summary 

The present work consists of two parts, as the title indicates, in the first part a mapping of the 

current state of the building has been made, which allows us to determine the starting point and 

make an estimated diagnosis of the state of the building, and in the second part a rehabilitation 

proposal and change of use in the built building, which implies an adaptation of it in order to 

comply with the current regulations. 

For the project I have been established the following points: 

1. Introduction: in this point, I will be explaining de starting of the work, the reason of 

choosing it and the methodology that I used to make all the work. 

2. Building description: in this part I will explain the ubication and I made a short summary 

of the Building and all what’s I include to finish it good.  

3. Descriptive report: this is an explanation of the solutions adopted, of their current and 

completed constructions, and of the last ones that are detailed about the installations in written 

and graphic form. 

4. The graphical documentation needed to do the proposed the using changing for the 

building. 

5. Conclusions: I make a short summary where I explain the knowledge gained with the 

development of the project. 

6. Bibliography 
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1. INTRODUCCIÓ. 
1.1 HISTÒRIA 

Badia del Vallès is a young town constituted in 1994 between terrain segregations of Barberà 

de Vallès and Cerdanyola de Vallès, formed in the 1970's mostly with emigrants. Badia City 

was born as a project in the 1960's to Madrid. The Ministry of Habitat will entrust to the National 

Institute of Habitat the construction of 12.000 habitats of social type to the province of 

Barcelona. Finally, they will arrive to build 5.372, through the Work of the Union of the Home 

(Legal normative). 

For the construction, 887.441,82 square meters were expropriated of the municipalities of 

Sabadell, Cerdanyola del Valles and Barberà de Vallès. The building’s started in the late of 

60’s. They were finished in 1973 but didn’t begin to be occupied until 1975. It was inaugurated 

in July 14 by the princes of Spain in these times. 

The legal regime that will be adopted in the name of Ciutat Badia will be the creation of a 

Commonwealth/association with the municipalities of Cerdanyola del Vallès and Barberà del 

Vallès who had the first headquarters in an apartment in Santander number 2 street. The 

administrative management will pass for the creation of a Management Committee between 

those two municipalities, in which, every two years, the mayors exchanged the charges one 

with the other, one would occupy the presidency and the vice presidency. 

This process of construction and model of management of the city, is not very efficient and 

presents several difficulties in these managements, in the city and in the city administration for 

the people of the town of Badia, the organic dependency of the other municipalities over time, 

the population begins to fatigue, which led to a strong will to make the city an independent 

municipality. As a result of the consensus of all political and social forces, on February 9 of 

1994, the Parliament of Catalonia, in plenary session, they approved the Law 1/94 of February 

22 for the creation of the municipality of Badia de Vallès. 

Figures and main data:  

• Population (2019): 13.380 population of which 6746 mans and 6634 women’s. 

• Surface: 14.479,57 pop / km2. 

• Altitude: 120 meters 

• Coordinats: 427.529UTMx / 4.595.029UTMy. 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
2.1 Agents intervinents. 

- Promotor: Ajuntament de Badia del Vallés. 

- Autor del projecta: Anas Chkadri Nagala 

2.2 Antecedents i condicionants de partida. 
Es rep per part de promotor l'encàrrec de la redacció de projecte d'un centre cultural, en un 

edifici que consta de planta baixa i dues plantes pis (PB+2PP). 

La present memòria pretén descriure l'activitat que es durà a terme en l'edifici situat al carrer 

Moianès núm. 2 al municipi de Badia del Vallès, que consisteix en la reforma i canvi d'ús a una 

biblioteca, partint del projecte original datat el 1978. 

Es tracta de redactar la documentació necessària per a definir en tots els seus aspectes 

constructius les obres corresponents a l'esmentat projecte. 

2.3 Emplaçament.  
Es tracta d'una edificació aïllada a quatre vents, situada a la ciutat de Badía del Vallès, al xefla 

format per Carrer Projecte, Avinguda de la Costa Brava i Carrer Moianès amb referència 

cadastral 7056002DF2975N0001HF. 

Quedant la façana principal orientada al carrer Projecte, orientada al sud-est. 

2.4 Entorn físic. 
La parcel·la de referència lleugerament trapezoïdal. Límits: Front, al Sud en línia de noranta-

dos metres amb cinquanta centímetres (92,50 m.) amb Carrer Projecta. Esquerra, a l'Oest en 

línia de seixanta-sis metres amb trenta-tres centímetres (66,33 m.) amb Avinguda de la Costa 

Brava. Fons, al Nord en línia de noranta-cinc metres (95 m.) amb Carrer Moianès. Dreta, a 

l'Este en línia de noranta-dos metres (92 m.) amb parcel·la existent. 

La topografia on se situa l'edificació disposa duna lleugera pendent que segons el topogràfic 

és del 4% en sentit descendent del Nord a Sud. 

 
Fotografia 1: Cadastre. 

Referència cadastral 7056002DF2975N0001HF 

Superfície del terreny cadastral 11076 m². 

Superfície construïda 3781 m². 

Tipus de finca Sense divisió horitzontal 

Classe Sol urbà 

 

L'edifici es troba en desús per la qual cosa les seves instal·lacions i infraestructures estaran 

anul·lades. 

Tot i això, el projecte de demolició inclourà la completa identificació de totes les instal·lacions 

que afectin els treballs de demolició i posterior retirada selectiva dels components que així ho 

requereixin. Entre les instal·lacions que ens referim estan les següents: 

- Instal·lació elèctrica 

- Subministrament d'aigua. 

- Instal·lació sanejament. 

2.5 Normatives bàsiques d’obligat compliment. 

 CTE: Codi Tècnic de l'Edificació 

- CTE-DB SE: Exigència bàsica de seguretat estructural. 

- CTE-DB SI: Exigència bàsica de seguretat en cas d'incendi. 

- CTE-DB SU: Exigència bàsica de seguretat d'utilització. 

- CTE-DB HS: Exigència bàsica de salubritat. 

- CTE-DB SR: Exigència bàsica de protecció enfront de el soroll. 

- CTE-DB HE: Exigència bàsica d'estalvi d'energia. 

 EHE - 08: "Instrucció de Formigó Estructural" 

 FL - 90: "Murs resistents de fàbrica de maó" 

 NTE CSC: "Fonamentació superficial correguda" 

 NTE CSZ: "Fonamentació superficial sabates" 

2.6 Normatives urbanística d’aplicació. 
El municipi de Badia del Vallès disposa de Pla General d'Ordenació Urbana, amb el contingut i 

abast previst en el text refós de la llei 7/2015, de 30 d'octubre, sobre règim del Sòl, 

rehabilitació, Regeneració i Renovacions Urbanes, Llei 38/1999, de 5 de novembre, 

d'Ordenació de l'Edificació i Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local 

(BOE núm. 80, de 3 d'abril de 1985). 

És el resultat de la revisió i adaptació del Pla General d'Ordenació Urbana de l'àrea 

metropolitana amb modificació relativa al terme municipal de Badia del Vallès aprovat el març 

del 2000. 

* Tipus d'ordenació d'edificació aïllada Clau 7.b. 
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* En aquest tipus d'ordenació es pot admetre:  

- Subíndex 1: Equipament docent. 

- Subíndex 2: Equipament sanitari-assistencial. 

- Subíndex 3: Equipament cultura i religió. 

- Subíndex 4: Equipament esportiu-recreatiu. 

- Subíndex 5: Equipament abast i subministrament. 

- Subíndex 6: Equipament tècnic-administratiu. 

- Subíndex 7: Equipament altres usos admesos. 

Aquest tipus d'ordenació es caracteritza perquè l'edificació es relaciona amb la parcel·la que la 

suporta i amb les edificacions en parcel·les confrontants. 

Els seus paràmetres específics són: 

- Forma i dimensions de la parcel·la. 

- Ocupació màxima en planta i alçada màxima. 

- Separacions mínimes o límits privats o públics. 

- Índex d'edificabilitat sobre parcel·la. 

- Separació mínima entre les edificacions. 

 Segons 
Norma: 

Projecte: 

 Sup. Mínima parcel·la 5529,56 m2 5529,56 m2 

 Ocupació màxima 50% 20% 

 Ample mínim límit frontal --- --- 

 Alçada màxima 9 m 10,5 m 

 Edificabilitat 1 m2 / m2 1 m2 / m2 

 

Compliment de l'CTE: S'estableixen aquests requisits amb la finalitat de garantir la seguretat 

de les persones, el benestar de la societat i la protecció de l'entorn, devent els edificis 

projectar-se, construir-se, mantenir-se i conservar-se de tal forma que es satisfacin aquests 

requisits bàsics 

- Descripció i justificació de les solucions adoptades. 

Per a l'elecció de la solució adoptada en aquest projecte s'han tingut en compte les normes i 

ordenances que li són d'aplicació, el tipus de sòl i la morfologia del solar, així com les 

condicions i característiques l'edificació existent:  

Es tracta d'un edifici docent, que és desenvolupa en dos volums de planta rectangular formats 

per planta baixa i 2 plantes pis construïda l'any 1978. La tipologia constructiva és la següent: 

les façanes són de fàbrica de maó vist, la coberta principal és inclinada a dues aigües acabada 

amb teula ceràmica, existeixen altres cobertes planes no transitables. L'estructura vertical està 

formada per pilars de formigó i l'horitzontal per sostres bidireccionals de formigó amb cassetó i 

la fonamentació es de tipus superficial per sabates tal com es suposen en els plànols de 

fonamentació i estructura. 

2.7 Ús característic de l'edifici: 
L'ús característic i principal del nostre projecte és el de biblioteca, amb un programa que 

contendre: biblioteca infantil amb diversos serveis, sala d'estudi, tan individual com en grup, 

cafeteria, menjador, sales de reunions, zones amb ordinadors, hemeroteca, i dues sales 

polivalents d'actes que forma el costat nord de la mateixa per oferir exposicions, conferències 

entre altres. 

2.8 Descripció de el projecte: 
Es tracta d'una obra aïllada, d'uns 12 metres d'altura sobre la rasant natural del terreny, 3,5 

metres pertanyents a les plantes baixa, primera, segona i un 1,5 metres correspon a la coberta 

inclinada. Tenim una gran superfície de terreny el que suposa un avantatge per a la 

incorporació de vegetació en l'entorn de la biblioteca. 

En les tres plantes de l'edificació fixem tres zones a causa dels diferents usos d'aquestes. 

Zona A, que engloba el costat esquerra de la biblioteca i està destinat entre altres activitats, a 

la lectura de premsa, menjador, cafeteria, l'estudi en grup, sala polivalent, hemeroteca i sales 

d'estudis independent. La zona general, ubicada al centre es destina a la comunicació vertical, 

que es resol mitjançant escales i l'ascensor, també ubiquem les cambres d'higiene. Zona B 

que engloba el costat dret, trobem els seguien serveis, biblioteca infantil, banys infantils, 

biblioteca, aules d'estudi i gran sala polivalent. 

Totes les plantes disposen del mateix nucli central que garanteix la comunicació per escales 

en cas d'emergència, banys i ascensor. 

La coberta, de les dues zones és inclinada a dues aigües ventilada. La façana és de fàbrica de 

maó vist, amb cambra i aïllament.  

Els detalls d'aquests elements queden definits en la documentació gràfica  en els plànols 

adjunts. Quadre de superfícies útils. 
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- 
- Requisits basics d’habitabilitat. 

 Higiene, salut i protecció de l'entorn: 

L'edifici s'ha projectat de manera que s'aconsegueixin condicions acceptables de salubritat i 

estanquitat en l'ambient interior d'ell mateix i que aquest no deteriori el medi ambient en el seu 

entorn immediat, garantint una adequada gestió de tota classe de residus. 

Totes les estades de el projecte reuneixen els requisits d'habitabilitat, salubritat, estalvi 

energètic i funcionalitat exigits per al seu ús. 

El conjunt de l'edificació projectada disposa de mitjans que impedeixen la presència d'aigua o 

humitat inadequada procedent de precipitacions atmosfèriques, del terreny o de 

condensacions, i disposa de mitjans per impedir la seva penetració o, en el cas que per alguna 

fallada pogués penetrar, permeten la seva evacuació sense producció de danys. 

El conjunt edificat disposa de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar 

adequadament, eliminant els contaminants que es poguessin produir durant el seu ús normal, 

de manera que s'aporta un cabal suficient d'aire exterior i es garanteixi l'extracció i expulsió de 

l'aire viciat. 

Cadascun dels les estades dotades d'abastament d'aigua (lavabos) estan dissenyats de 

manera que aporten cabals suficients per al seu funcionament, sense alteració de les 

propietats d'aptitud a el servei i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, 

incorporant mitjans que permeten l'estalvi i el control de l'aigua. 

L'edifici disposa de mitjans adequats per extreure les aigües residuals generades de forma 

independent amb les precipitacions atmosfèriques. 

 



Canvi d’ús i reforma integral de l’antic col·legi Antonio Machado  

 
5 

 

 Protecció contra el soroll: 

Els elements de l'obra s'han dissenyat de manera que el soroll percebut no posi en perill la 

salut de les persones i els permeti realitzar satisfactòriament les seves activitats. 

Tots els elements constructius verticals (particions interiors, tant de zones d'ús públic com 

estades privades per a personal de la biblioteca, parets separadores de sales de les 

polivalents i façanes) compten amb l'aïllament acústic requerit per als usos previstos en les 

dependències que delimiten. 

Tots els elements constructius horitzontals (forjats separadors de cadascuna de les plantes, 

coberta inclinada), compten amb l'aïllament acústic requerit per als usos previstos en les 

dependències que delimiten. 

 Estalvi d'energia i aïllament tèrmic: 

S'ha aconseguit un ús racional de l'energia necessària per a l'adequada utilització de l'edifici. 

L'obra projectada disposa d'una envoltant adequada a la limitació de la demanda energètica 

(veure càlculs) necessària per assolir el benestar tèrmic en funció de el clima de la zona (C 2), 

de l'ús previst i de el règim d'estiu i d'hivern. 

Les característiques d'aïllament, permeabilitat a l'aire i exposició a la radiació solar, permeten 

la reducció de el risc d'aparició d'humitats de condensació, superficials i intersticials que 

puguin perjudicar les característiques de la envoltant. 

S'ha tingut en compte especialment el tractament dels ponts tèrmics per limitar les pèrdues o 

guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics en els mateixos.  

L'edificació projectada disposa d'instal·lacions d'il·luminació adequades a lesnecessitats dels 

seus usuaris, i s'han dissenyat en funció de el lloc en què estiguin situades per a una correcta 

il·luminació de la zona. Aquestes lluminàries són, alhora, eficaços energèticament. 

La demanda d'aigua calenta per cafeteria-pastisseria és farà mitjançant escalfador elèctric 

ubicat al magatzem (veure plànol d'instal·lacions). 

* Sòls: 

Presència d'aigua: Baixa. 

- Coeficient de permeabilitat de el terreny: Ks 10-5 cm / s 

- Grau d'impermeabilitat: 1 

- Tipus de mur: Flexorresistente. 

- Tipus de sòl: Solera. 

- Tipus d'intervenció en el terreny: Sense intervenció. 

- Condicions de les solucions constructives: C2 + C3 + D1 

- Aquesta dada s'obté de la taula 2.4, exigència bàsica HS1, CTE. 

Taula 2.4: Exigència bàsica HS1, CTE. 

 Zona pluviomètrica de mitjanes. 

- Zona pluviomètrica: III. 

- Alçada de coronació de l'edifici sobre el terreny: 12 m. 

- Zona eòlica: C (Figura 2.5) 

- Grau d'exposició a el vent: V2 

- Grau d'impermeabilitat: 2 (Taula 2.5 CTE DB-HS1) Grau d'impermeabilitat mínim exigit a 

façanes 

- Condicions de les solucions constructives: R1 + C1. Aquesta dada s'obté de la taula 2.7, 

apartat 2.3, exigència bàsica HS1, CTE una vegada obtingut el grau d'impermeabilitat. 

 
Taula 2.4: Zona pluviomètrica. 

Taula 2.6: 

Grau exposició al vent. 

El grau d'exposició a el vent s'obté en la taula 2.6 en funció de l'alçada de coronació de l'edifici 

sobre el terreny, de la zona eòlica corresponent a el punt d'ubicació, obtinguda de la figura 2.5 
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DB-HS1 i de la classe de l'entorn en el qual està situat l'edifici que serà E0 quan es tracti d'un 

terreny tipus I, II o III i E1 en els altres casos, segons la classificació establerta en el DB SE: 

Terreny tipus I: Vora de la mar o d'un llac amb una zona sense aigua en la direcció de vent 

d'una extensió mínima de 5 km. 

* Coberta: 

- Tipus de coberta: Inclinada amb càmbra d'aire. 

- Ús: No transitable. 

- Condicions higrotémicas: Ventilada 

- Barrera contra el vapor per sota de l'aïllant tèrmic. 

- Sistema de formació de pendent: parado de maó 4 cm. 

- Pendent de la coberta transitable: 30%. 

- Aïllant tèrmic a força de poliestirè expandit de 4 cm d'espessor. 

- Capa d'impermeabilització: Capa d'oxiasfalt. 

- Sistema d'impermeabilització. No adherit. 

2.9 Requisits basics relatius a la seguretat. 

 Seguretat estructural: 

Els aspectes bàsics que s'han tingut en compte a l'hora d'adoptar el sistema estintolament per 

a l'edifici que ens ocupa són principalment: resistència mecànica i estabilitat, seguretat, 

durabilitat, economia, facilitat constructiva, modulació i possibilitats de mercat. 

 Seguretat en cas d'incendi: 

L'edifici és de fàcil accés per als bombers. L'espai exterior immediatament pròxim a l'edifici 

compleix les condicions suficients per a la intervenció dels serveis d'extinció d'incendis. 

Tots els elements estructurals són resistents a foc durant un temps superior a el sector 

d'incendi de major resistència. 

L'accés està garantit ja que els buits compleixen les condicions de separació. No es produeix 

incompatibilitat d'usos. 

No s'ha col·locat cap tipus de material que per la seva baixa resistència a el foc, combustibilitat 

o toxicitat perjudiqui la seguretat de l'edifici o la dels seus ocupants. Amb tot això els ocupants 

poden desallotjar l'edifici en condicions segures.  

 Seguretat d'utilització: 

Per evitar amb un ús normal de l'edifici risc d'accident per a les persones, s'han adoptat les 

següents mesures: Utilització de paviments antilliscants; Les baranes de les escales de zones 

comuns no són fàcilment escalables; les escales i rampes compleixen amb les especificacions 

de l'DB-SU-4; s'ha tingut en compte les mesures de les finestres per facilitar les tasques de 

neteja; s'han dissenyat els espais per evitar els impactes i atrapaments; s'han tingut en compte 

els nivells d'il·luminació perquè aquests siguin correctes a l'ús; no existeix a l'edifici risc 

d'ofegament ni perill per situacions d'alta ocupació; s'han protegit i senyalitzat els recorreguts 

de vianants a l'aparcament; s'ha protegit l'edifici contra el llamp a l'existir risc de caiguda. 

Justificació de l'acompliment de les normes de seguretat: 

Exigències bàsiques relatives a seguretat d'utilització: 

Segons estableix el Codi Tècnic de l'Edificació pel que fa a la seguretat d'utilització el present 

projecte compleix amb el que estableix l'article 12 de la mateixa. 

Seguretat d'utilització, De manera que l'ús normal de l'edifici no suposi risc d'accident per a les 

persones. 

- EL SEU 1: Seguretat davant el risc de caigudes. 

- EL SEU 2: Seguretat enfront de el risc d'impacte o d'atrapament. 

- EL SEU 3: Seguretat davant el risc d'immobilització. 

- EL SEU 4: Seguretat enfront de el risc causat per il·luminació inadequada. 

- EL SEU 5: Seguretat davant el risc causat per situacions amb alta ocupació. 

- EL SEU 6: Seguretat davant el risc d'ofegament. 

- EL SEU 7: Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment. 

- EL SEU 8: Seguretat enfront de el risc causat per l'acció de llamp. 

Article 12. Exigències bàsiques de seguretat d'utilització (SU) 

1. L'objectiu del requisit bàsic "Seguretat d'utilització" consisteix a reduir a límits acceptables el 

risc que els usuaris pateixin danys immediats durant l'ús previst dels edificis, com a 

conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 

2. Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran, mantindran i utilitzaran de 

manera que es compleixin les exigències bàsiques que s'estableixen en els apartats següents. 

3. El Document Bàsic DB-SU Seguretat d'Utilització especifica paràmetres objectius i 

procediments el compliment dels quals assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la 

superació dels nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de seguretat d'utilització. 

12.1 Exigència bàsica SU 1: Seguretat davant el risc de caigudes: 

Es limitarà el risc que els usuaris pateixin caigudes, per la qual cosa els sòls seran adequats 

per afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. Així mateix, es 

limitarà el risc de caigudes en buits, en canvis de nivell i en escales i rampes, facilitant la 

neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat. 

12.2 Exigència bàsica SU 2: Seguretat enfront de el risc d'impacte o d'atrapament: 

Es limitarà el risc que els usuaris puguin patir impacte o atrapament amb elements fixos o 

mòbils de l'edifici. 

12.3 Exigència bàsica SU 3: Seguretat davant el risc d'immobilització: 

Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment immobilitzats en recintes. 

12.4 Exigència bàsica SU 4: Seguretat enfront de el risc causat per il·luminació inadequada: 
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Es limitarà el risc de danys a les persones com a conseqüència d'una il·luminació inadequada 

en zones de circulació dels edificis, tant interiors com exteriors, fins i tot en cas d'emergència o 

de fallada de l'enllumenat normal. 

12.5 Exigència bàsica SU 5: Seguretat davant el risc causat per situacions amb alta ocupació: 

Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant la circulació de les 

persones i la sinterització amb elements de protecció i contenció en previsió de el risc 

d'aixafament. 

12.6 Exigència bàsica SU 6: Seguretat davant el risc d'ofegament: 

Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegament en piscines, dipòsits, pous i 

similars mitjançant elements que restringeixin l'accés. 

 

12.7 Exigència bàsica SU 7: Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment: 

Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent als tipus de paviments i la 

senyalització i protecció de les zones de circulació rodada i de les persones. 

12.8 Exigència bàsica SU 8: Seguretat enfront de el risc causat per l'acció del llamp: 

Es limitarà el risc d'electrocució i d'incendi causat per l'acció del llamp, mitjançant l'ús de les 

instal·lacions adequades de protecció contra el llamp. 

2.11. Compliment de l'apartat SU 2: Seguretat enfront de el risc d'impacte o atrapament. 

Lliscament dels sòls. 

 Classificació de terra en funció del seu grau de lliscament UNE ENV 12633: 2003. 

 NORM
A 

PROJECTA 

Zones interiors seques amb pendent <6% Classe

1 

Compleix 

Escales Classe

2 

Compleix 

Zones interiors humides (entrada a l'edifici o terrasses 

cobertes) amb pendent <6% 

Classe

2 

Compleix 

Zones interiors humides (entrada a l'edifici o terrasses 

cobertes) amb pendent ≥ 6% i escales 

Clase3 Compleix 

Zones exteriors Clase3 Compleix 

 Discontinuïtats en el paviment. 

 

 

 

 

 NORMA PROJECTA 

El sòl no presenta imperfeccions o irregularitats 

que suposin risc de caigudes com a 

conseqüència de ensopegada o de entrebancs. 

Diferències 

a de nivell 

<6mm. 

 

Compleix 

Pendent màxima per desnivells ≤ 50 mm. 

Excepte per a accés des d'espai exterior 

 

≤ 25% 

 

6% compleix 

Alçada de barreres per a la delimitació de zones 

de circulació 

≥ 800 mm. 90 mm 

Nº de graons mínim en zones de circulació: 

Excepte en els casos següents: 

 En zones d'ús restringit 

 A les zones comunes dels edificis d'ús 

residencial habitatge. 

 En els accessos als edificis, bé des de l'exterior, 

bé des de porxos, garatges, etc. (Figura 2.1) en

 sortides de ús previst únicamenta 

cas de emergència. 

 En l'accés a una estrada o escenari 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

Característiques constructives de les barreres de protecció: 

Segons el CTE, en qualsevol zona dels edificis d'ús residencial habitatge o d'escoles infantils, 

així com en les zones de públic dels establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència 

(Edifici objecta) les barreres de protecció, incloses les de les escales i rampes, han d'estar 

dissenyades de manera que: 

a) No puguin ser fàcilment escalades pels nens, per a això no existiran punts de suport en l'altura 

compresa entre 200 mm i 700 mm sobre el nivell de terra o sobre la línia d'inclinació d'una 

escala; En l'obra objecte d'estudi no es dóna cap cas en que ni les escales puguin causar perill 

ja que estan degudament protegides mitjançant baranes. 

b) No tinguin obertures que puguin ser travessades per una esfera de 100 mm de diàmetre, 

exceptuant-se les obertures triangulars que formen l'estesa i la contrapetja dels esglaons amb 

el límit inferior de la barana. Les escales interiors de l’edifici estan delimitades mitjançant envà 

amb el que no hi ha buit entre la part inferior de la barana i els esglaons. 
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 NORMA PROJECTE 
 No podrà ser  

Límit entre part inferior de la barana i línia de 

inclinació. 

escalable. 

200≥Ha≤700 

Compleix. 

 mm.  

No hi haurà punts de suport en l'altura 

accessible (Ha). 

≤50 mm. --- 

Limitació de les obertures a el pas d'una esfera. Ø ≤ 100 mm. Compleix. 

 

 
Figura 3.6: Línia inclinació i part inferior barana. 

2.10 Escales i rampes: Característiques constructives. 

* Escales situades a l'interior de l'edifici d'ús general. 

- Esglaons: 

1. En trams rectes, la petjada mesurarà 280 mm com a mínim, i la contrapetja 130 mm com a 

mínim, i 185 mm com a màxim. 

La petjada H i la contrapetja C compliran al llarg d'una mateixa escala la relació següent: 540 

mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 

2. A les escales previstes per a evacuació ascendent i en les utilitzades preferentment per nens, 

gent gran o persones amb discapacitat no s'admeten els graons sense contrapetja ni amb 

bossell. Les davanters seran verticals o inclinades formant un angle que no excedeixi de 15º 

amb la vertical. 

NOTA: tots els esglaons de les escales de el projecte disposen de davanter, i no disposen de 

bossell, de manera que compleix amb la norma. 

Segons norma: 

Figura 4.2 Configuració dels graons. 

 Projecte: 

Tots els trams de les escales (veure plànols annexos) del projecte, són rectes, tots ells amb 

una petjada de 32 cm (> 28cm que és el mínim exigit) per la qual cosa compleix amb la norma. 

La contrapetja o davanter de 17.5 cm valor major a 13 cm que és el mínim exigit. 

Pel que la relació 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm seria: 

540mm ≤ (2x175 + 320) ≤ 700 mm; 540 <670 <7 00. 

 
Figura 1 : Escales projecta. 

- Trams. 

Segons CTE: 

1. Cada tram tindrà 3 graons com a mínim i salvarà una alçada de 3,20 m com a màxim. 

2. Els trams podran ser rectes, corbs o mixtes. 

3. En una mateixa escala, tots els esglaons tindran la mateixa contrapetja i tots els esglaons dels 

trams rectes tindran la mateixa petjada. 

En els trams corbs el radi de curvatura serà constant i tots els esglaons tindran la mateixa 

petjada mesura al llarg de tota línia equidistant d'un dels costats de l'escala. 

4. L'amplada útil del tram es determinarà d'acord amb les exigències d'evacuació establertes a 

l'apartat 4 de la secció SI 3 de el DB-SI i serà, com a mínim, la indicada a la taula 4.1. 
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Taula 4.1: Escales d’ús general SI 3 del DB-SI, CTE. 

5. L'amplada de l'escala estarà lliure d'obstacles. L'amplada mínima útil es mesurarà entre parets 

o barreres de protecció, sense descomptar l'espai ocupat pels passamans sempre que 

aquests no sobresurtin més de 120 mm de la paret o barrera de protecció. En trams corbs, 

l'amplada útil ha d'excloure les zones en què la dimensió de la petjada sigui menor que 170 

mm. 

 Projecte: 

6. No hi ha cap tram d'escala en el projecte que estigui format per menys de 3 esglaons, el tram 

de menor nombre consta de 3 esglaons i pertany a l'escala d’accés principal. La màxima  

alçada salvada en el projecte és de 3.20 m ≤ 3.20m en dos tram, de manera que compleix 

amb la norma. 

7. En el projecte hi trobem 2 escales compostes per trams rectes. En cap cas hi ha trams mixtos 

tot i que en funció de l'ús (pública concurrència) si que és permès l'existència dels mateixos en 

escales de l'edifici. 

8. En una mateixa escala, tots els esglaons, com s'ha pogut comprovar anteriorment, tenen la 

mateixa contrapetja, de manera que compleixen amb la norma, i tots els trams rectes tenen la 

mateixa empremta (32 cm). 

9. L'amplada mínima per al nostre edifici és de 1.8 m, l’amplada estan dins dels paràmetres que 

estableir la normativa. 

10. La distància a la qual es col·loquen les baranes de la paret és de 5 cm, l'amplada lliure dels 

trams es mesura descomptant aquesta distància ja que és menor de 12 cm, que és el màxim 

permès per la norma. 

 

-Altiplans: 

Els replans disposats entre trams d'una escala amb la mateixa direcció té la mateixa amplada 

de l'escala i un fons de 2,10 m de manera que compleix amb la norma que diu que el mínim és 

1 m. 

Quan hi ha un canvi de direcció entre dos trams, l'amplada de l'escala no s'ha reduït al llarg de 

l'altiplà, complint així amb el que exigeix la norma. Aquesta zona està lliure d'obstacles i sobre 

ella no escombra el gir d'obertura de cap porta, excepte les de zones d'ocupació nul·la 

definides en l'annex SI A del DB SI. En el nostre edifici en aquests altiplans no hi portes ni 

passadissos. 

- Rampes: 

A l'interior de la biblioteca no trobem cap rampa per la qual cosa no és d'aplicació la normativa, 

però a l'exterior si que trobem una, la que dóna accés a l'edifici per la porta principal. 

El pendent d'aquesta rampa és de el 8%, l'alçada que salva aquesta rampa és de 0.51 m i cap 

dels trams que la constitueixen és de longitud menor de 6 metres, aquests trams són rectes ja 

que està prevista per a usuaris en cadira de rodes. 

L'ample útil dels trams de la rampa és de 1,50 metres, constant al llarg de tota la rampa, a 

l'igual que el altiplà. (L'ample mínim a l'igual que en les escales és de 1.2 m i el mínim dels 

altiplans 1,50 m, en ambdós casos està dins dels límits, complint amb el que exigeix la norma). 

Aquesta amplada està mesurada entre parets i barana o entre 2 baranes (barrera de 

protecció) segons el tram, descomptant-se l'espai ocupat pels passamans ja que aquests no 

sobresurten en cap cas més de 12 cm de la paret o barana. 

Tant els trams com el altiplà estan lliures d'obstacles, i en ells no escombra l'obertura de cap 

porta tal i com sindica en la documentació gràfica. 

Els passamans estan disposats a banda i banda dels trams de la rampa ja que l'amplada lliure 

de la rampa excedeix 1.2 metres. El passamans superior està a una alçada de 0.9m (segons 

norma entre 0.9 i 1.1m) i a l'estar prevista per a usuaris en cadira de rodes i nens, disposa d'un 

altre passamans situat per sota de l'anterior a una alçada de 0.75m (segons norma entre 0.65 i 

0.75 m). Tots dos passamans són ferms i fàcils d'agafar, estan separats de l'parament, en els 

trams que estan al costat de la façana 5 cm (segons norma mínim 4 cm) i el sistema de 

subjecció d'aquests no interfereix el pas continu de la mà de l'usuari. 

D'aquesta manera es satisfan tant la normativa CTE-DB SU com la normativa d'accessibilitat 

per a persones de mobilitat reduïda. 

A la imatge següent podem observar un dels trams de la rampa, com podem veure compleix 

amb els requisits establerts per la norma. 
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Figura 2: Rampa projecta. 

2.11 Compliment de l’apartat SU 2: Seguretat enfornt el risc d’impacte o atrapament. 

 Impacte. 

-Impacte amb elements fixos: 

1. Segons norma: L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, 2100 mm en 

zones d'ús restringit i 2200 mm en la resta de les zones. En els llindars de les portes l'alçada 

lliure serà 2000 mm, com a mínim. 

Projecte: En totes les zones de la biblioteca, de les plantes, l'alçada lliure és de 2,70 m (3,20 

m d'altura entre forjats menys 0,5 metres de fals). 

2. Segons norma: En zones de circulació, les parets no tindran elements sortints que no 

arrenquin de terra, que volin més de 150 mm a la zona d'altura compresa entre 150 mm i 2200 

mm mida a partir de terra i que presentin risc d'impacte. 
Projecte: No es d’aplicació en aquest cas. 

3. Segons norma: Es limitarà el risc d'impacte amb elements volats l'altura sigui menor que 2000 

mm, com ara altiplans o trams d'escala, de rampes, etc., disposant elements fixos que 

restringeixin l'accés fins a ells. 
Projecte: No es d’aplicació en aquest cas. 

-Impacte amb elements practicables: 

1. Excepte en zones d'ús restringit, les portes de pas situades al lateral dels passadissos 

l'amplada sigui menor que 2,50 m es disposaran de manera que l'escombrat del full no 

envaeixi el passadís. 
Projecte: No es d’aplicació en aquest cas. 

2.12 Compliment de l’apartat SU 3: Seguretat davant el risc d’immobilització en recintes. 
2.12.1 Risc d'immobilització. 

1. A causa de que les portes d'un recinte en aquet cas lavabos tenen dispositiu per a la seva 

bloqueig des de l'interior i les persones poden quedar accidentalment atrapades dins el mateix, 

es dotarà d’un sistema de desbloqueig de les portes des de l'exterior.  

2. Les dimensions i la disposició dels petits recintes i espais són adequades per garantir als 

usuaris en cadires de rodes la utilització dels mecanismes d'obertura i tancament de les portes 

i el gir en el seu interior, lliure de l'espai escombrat per les portes. 

 
Figura 3: Bany projecta. 

3. Cap de les portes de la biblioteca té una força d'obertura major de 25 N, de manera que 

compleixen amb la normativa i també amb els requisits de les normes d'accessibilitat per a 

minusvàlids. 

2.13 Compliment de l’apartat SU 4: Seguretat  davant el risc causat per il·luminació 
inadequada. 

2.13.1 Enllumenat en zones de circulació. 
A les zones dels establiments d'ús pública concurrència en què l'activitat es desenvolupi amb 

un nivell baix d'il·luminació, com és el cas de l'auditori de la planta segona Zona A i Zona, es 

disposa una il·luminació d'abalisament, també a les escales trobem aquest tipus de 

il·luminació disposada a cadascun dels esglaons de les mateixes. 

2.14 Enllumenat d'emergència. 
L'edifici disposa d'un enllumenat d'emergència que, en cas de fallada de l'enllumenat general, 

subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que 

puguin abandonar l'edifici, evita les situacions de pànic i permet la visió dels senyals indicatius 

de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 

La biblioteca compta amb enllumenat d'emergència a les zones i els elements següents: 

- En tota zona que la ocupació sigui major que 100 persones. 

- Els recorreguts d'evacuació, fins a l'espai exterior segur, definits en el plànol corresponent a 

cada planta plànols SI, dissenyats en funció de CTE-DB SI, annex A 
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- Els passadissos i escales que condueixen cap a l'exterior i fins a altres zones comunes de 

circulació de la biblioteca. 

- Els lavabos ja que són d'ús públic. 

- Quarts d'instal·lacions. 

- Les senyals de seguretat. 

- Posició i característiques de les lluminàries: 

Per tal de proporcionar una il·luminació adequada les lluminàries compleixen les següents 

condicions: 

a) Se situaran a 2.85 m del nivell de terra mínim 2 m en les totes les plantes. 

b) Es disposa una a cada porta de sortida i en posicions en què sigui necessari destacar un perill 

potencial o l'emplaçament d'un equip de seguretat. Es disposen en els següents punts: 

- A les portes existents en els recorreguts d'evacuació. 

- A les escales, d'aquesta manera cada tram d'escales rep il·luminació directa. 

- En qualsevol canvi de nivell. 

- En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos. 

* Característiques de les instal·lacions: 

- És fixa. 

- Disposarà de font pròpia d'energia. 

- Entrarà en funcionament al produir-se una fallada d'alimentació en les zones d'enllumenat 

normal. 

- L'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'assolir com a mínim, al cap de 5 

segons, el 50% del nivell d'il·luminació requerit i el 100% als 60segundos. 

2.15 Compliment de l’apartat SU 7: Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment. 
2.15.1 Característiques constructives. 

El edifici disposa d'una zona d'ús aparcament a l'exterior, aquest aparcament disposa d'un 

espai d'accés i espera en la seva incorporació a l'exterior de la parcel·la en la qual està 

ubicada la biblioteca, les places d'aparcament estan dotades d'una profunditat adequada a la 

longitud del vehicle i de 6 m d'ample (4,5 m com a mínim) i un pendent de el 5% com a màxim, 

en el nostre aparcament no hi ha pendents, el solar és totalment pla en aquesta zona. 

L'accés als aparcaments permet l'entrada i sortida frontal dels vehicles sense que calgui 

realitzar maniobres de marxa enrere. 

Les pintures o marques utilitzades per a la senyalització horitzontal o marques vials seran de 

Classe 3 en funció del seu lliscament, determinada d'acord amb el que especifica l'apartat 1 de 

la Secció SU 1. 
2.15.2 Protecció de recorreguts de vianants 

El recorregut de vianants que comunica les places d'aparcament amb l'accés a la biblioteca 

està senyalitzat mitjançant pintures. 

L'aparcament se situa a l'exterior, no és tancat, pel que no necessita portes, no és d'aplicació 

la resta de requisits a què es refereix l'apartat 3 d'aquest document. 
2.15.3 Senyalització. 

Està senyalitzat d'acord amb el que estableix el codi de la circulació: 

- En 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. 

2.16 Compliment de l’apartat SU 8: Seguretat davant el risc causat per l’acció de raig. 

 Procediment de verificació. 

És necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra el llamp, en els termes que 

s'estableixen en l'apartat següent, quan la freqüència esperada d'impactes Ne sigui major que 

el risc admissible Na. 

La freqüència esperada d'impactes, mesurada en nombre d'impactes a l'any (Ne), es pot 

determinar mitjançant l'expressió: 

Ne = Ng * Ae * C1 * 10-6 

- Ng: densitat d'impactes sobre el terreny (nº impactes / any, km2), obtinguda segons la figura 

1.1 de l'CTE DB SU8-Apartat 1 (mapa de densitat d'impactes en terreny). 

- Ae: superfície de captura equivalent de l'edifici aïllat en m2, que és la delimitada per una línia 

traçada a una distància 3H de cada un dels punts del perímetre de l'edifici, sent H l'alçada de 

l'edifici en el punt del perímetre considerat. 

H = 10,50 m * 3H = 30,50m * Ae = 12439,57 m2 

- C1: coeficient relacionat amb l'entorn, segons la taula següent: 

 
Taula 1.1: Secció SU 8, coeficient C1. 

- Na, el risc admissible, pot determinar-se mitjançant l'expressió: 

- C2: coeficient en funció del tipus de construcció, d'acord amb la taula 1.2 

- C3: coeficient en funció del contingut de l'edifici (veure taula 1.3) 
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- C4: coeficient en funció de l'ús de l'edifici (d'acord amb la taula 1.4) 

- C5: coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es desenvolupen a 

l'edifici, d'acord amb la taula 1.5. 

 
Taula 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5: Secció SU 8, coeficient C2, C3, C4 i C5. 

Pel que tindrem: Ng = 1.5 

Na = 5.5 / (1 * 1 * 3 * 1) * 10 - 3 = 1.83 * 10 - 3 

Ne = 1,5 * 12439,57 * 1 * 10-6 = 0,0186  

Tipus d'instal·lació exigit: 

L'eficàcia E requerida per a una instal·lació de protecció contra el llamp es determina 

mitjançant la següent fórmula: 

 

E = 1- (1,83 * 10-3 / 0,0186) = 0,90 

La taula següent s'indica el nivell de protecció corresponent a l'eficiència requerida. 

 
Taula 2.1: Secció SU 8, nivell de protecció. 

2.17 Requisits basics relatius a l’accessibilitat. 
NORMATIVA DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: 

Decret 19/2000 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'Accessibilitat en relació amb les 

Barreres Urbanístiques i Arquitectòniques, en desplegament parcial de la Llei 5/1994, de 19 de 

juliol. 

PROJECTE: Biblioteca  formada per 3 plantes, (planta baixa, planta primera i planta segona) 

SITUACIÓ: Carrer Moianès núm. 2 de Badia del Vallès. 

PROMOTOR: Ajuntament de Badía del Vallés. 

Entorn immediat de la biblioteca: 

S'ha tingut en compte que hi hagi mitjans de transport públic propers que siguin accessibles, 

així com itineraris de vianants que garanteixin l'accessibilitat des de les parades de transport 

públic fins a la biblioteca. 

2.17.1 Accessibilitat en edificis, instal·lacions i serveis d'ús públic: 
1. En els edificis, instal·lacions i serveis d'ús públic de nova construcció, es compliran les 

següents normes: 

 Hi haurà, a el menys, un itinerari adaptat que comuniqui l'accés no restringit el públic amb 

l'exterior i en tot cas amb la via pública. 
Projecte: Per a l'accés a la biblioteca de persones de mobilitat reduïda s'ha dissenyat una 

rampa, i l'interior hi ha un ascensor dotat de les dimensions necessàries per facilitar la 

comunicació entre plantes de la biblioteca. 

La via pública connecta la biblioteca mitjançant un recorregut sense obstacles i amb l'ample 

suficient perquè puguin creuar-se dues cadires de rodes (1.8 m, mínim segons norma 1.5 

metres) 

En la projecció sa tingut en compta aquets requisits, les zones interiors d'ús públic són 

totalment  practicables. 

 Els edificis, instal·lacions i serveis d'ús públic de nova construcció, projectats amb més d'una 

planta d'alçada, hauran d'instal·lar un ascensor adaptat o altre mecanisme específic també 

adaptat que permeti l'accés a totes les zones o dependències adaptades o convertibles 

segons els apartats anteriors. 
Projecte: l'edificació consta d'un ascensor adaptat, més endavant es detallaran les seves 

característiques. 

Disposicions sobre barreres en la comunicació. Senyalització i comunicació. 

1. Els edificis d'ús públic, com és el cas en què ens trobem, ofereix la senyalització precisa perquè 

es garanteixi la informació i la comunicació a les persones amb limitacions. 

2. A la biblioteca es facilita la comunicació directa amb les persones amb limitacions, establint els 

mecanismes i alternatives tècniques necessàries. 

3. Els mitjans audiovisuals dependents de l'Administració regional contemplen les necessitats de 

les persones amb limitacions. 
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BARRERES EN EXTERIORS: 

Itineraris: 

1. L'amplada mínima dels itineraris peatonals exteriors és de 1,5 metres, quan hi hagi 

obstacles puntuals es disposen de manera que l'amplada lliure mai sigui menor de 1,2 metres 

en itineraris adaptats. 

 

Projecte: Els itineraris exteriors dissenyats són de 1,8 metres d'ample, complint així amb la 

normativa d'accessibilitat. 

No existeixen en els mateixos obstacles, els fanals, papereres i senyals es disposen a les 

vores dels itineraris. 

Cap vorera mesura menys de 0,9 metres, pel que està dins de el límit establert per la norma 

(09 metres) 

-Paviments: 

Els paviments destinats a trànsit de vianants són durs i antilliscants, no tenen un relleu acusat, 

ni presenten desnivells, per evitar ensopegades. 

En els itineraris s'ha adoptat per un paviment que és fàcilment diferenciable per exemple per 

als invidents (tàctilment) de la resta de terra, el relleu d'aquest paviment està normalitzat. 

Els sòls que formen els exteriors de la biblioteca estan realitzats amb terres arenoses 

permeables i compactes. 

Amb l'objecte d'advertir als invidents de la proximitat de riscos i obstacles, en itineraris i zones 

de vianants s'han disposat a terra franges de paviment tàctil en cantonades i encreuaments, 

canvis de direcció d'itineraris, corbes entre altres. 

La franja del paviment tàctil és de longitud igual a l'element en el qual es trobi, com pot ser una 

vorera. 

Aquestes franges si es desitja poden ser substituïbles per ampits, baranes, tanques o altres 

elements que permetin advertir i guiar els invidents. 
Projecte: Aparcaments. 

1. A l'aparcament públics i zones d'estacionament de vehicles es disposarà, per cada cinquanta 

places o fracció, al menys, una plaça especial per a persones amb mobilitat reduïda. 

2. Aquestes places especials tindran unes dimensions mínimes de 3,30 metres d'amplada per 

4,50 metres de fons i se situaran pròximes als accessos.  

3. Al terra de les places especials es reprodueix el símbol internacional d'accessibilitat per a 

minusvàlids. Així mateix, es disposarà aquest símbol en una placa de senyalització, situada en 

un extrem de la plaça d'aparcament, segons s'especifica a l'article. Com s'observa al mapa de 

situació, les places d'aparcament destinades a minusvàlids compleixen amb les disposicions 

que s'acaben d'enumerar. 

-Rampes exteriors: 

1. Segons la norma, les rampes peatonals exteriors tindran una amplada lliure mínima de 1,50 

metres en itineraris adaptats i 1,20 metres en itineraris practicables. 

Sempre que les circumstàncies ho permetin, l'amplada serà major de 1,80 metres, per facilitar 

l'encreuament de dues cadires de rodes. 

Projecte: La rampa projectada té una amplada de 1,50 metres, per permetre l'encreuament de 

dues cadires de rodes. 

2. El pendent longitudinal màxim serà de el sis per cent (6%) en itineraris adaptats.  

3. Cada 10,00 metres de desenvolupament horitzontal, al menys, així com en els dos extrems de 

la rampa, es disposaran replans de 1,50 metres de longitud i amplada mínimes i pendent no 

major del 1%, per permetre el gir d'una cadira de rodes. 
Projecte: tots els trams de la rampa són menors de 6 metres i els replans no tenen pendent, 

són totalment plans. Els replans tenen una profunditat de 1,50, la mateixa amplada que els 

trams. 

 
Figura 4: Rampa projecta. 

La secció transversal dels trams rectes posseeix un pendent nul, de manera que és sempre 

horitzontal, igualment passa en els descans. 

El paviment de la rampa és antilliscant. En l'arrencada de la mateixa es disposa una franja 

transversal de paviment tàctil. 

Escales exteriors 
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1. L'amplada mínima d'escales exteriors serà de 1,50 metres en itineraris adaptats, podent reduir-

se fins a 1,20 metres d'amplada lliure quan hi hagi obstacles puntuals, així com en itineraris 

practicables. 
Projecte: Compleix amb la normativa, com es veu en la imatge següent, té unes dimensions 

majors a les mínimes establertes. 

 
Figura 5: Escales projecta. 

2. Les dimensions dels esglaons han de satisfer les següents condicions: 

– 2 x conta petjades + 1 x petjada = 64 ± 1 centímetre. 

– Conta petjades màxima = 17,5 centímetres. 

– Petjada aconsellable = 32 centímetres. 

– No es permeten ressalts bruscos de l'empremta. 

Projecte: L'escala d'accés principal consta d'un sol tram, com té 3 esglaons està dins dels 

límits (16 graons màxim i 3 com a mínim) i salva una alçada de 0,51 metres, també es troba 

aquesta dada en compliment amb el que exigeix el CTE i les normes d'accessibilitat. 

A la imatge anterior queda delimitada la petjada de l'escala principal d'accés a la biblioteca és 

l'aconsellada per les normes d'accessibilitat, és a dir 32 centímetres. 

Com s'aprecia a la figura següent, la contrapetja dels esglaons de l'escala exterior és de 17,5 

centímetres. 

(2 x 17,5) + 32 = 67 cm. 

Aquesta escala està complementada amb la rampa anteriorment descrita, complint així amb 

un altre dels apartats de la norma. 

En l'arrencada superior de l'escala s'ha disposat una franja de paviment tàctil, perquè sigui 

apreciable el començament de la mateixa. 

 
Figura 6: Escales projecta. 

 

-Passamans: 

1. Les escales en itineraris adaptats, i les rampes en tot cas, estaran dotades, a banda i 

banda, de doble passamans continu, format per dues barres separades verticalment entre si a 

l'almenys 10 centímetres. Quan l'amplada lliure sigui major de 3,00 metres es disposaran a 

més passamans intermedis d'iguals característiques. 
Projecte: Com es veu en la imatge de l'escala d'accés a la biblioteca, tant en la mateixa com a 

la rampa els passamans compleixen les dimensions especificades anteriorment. Els 

passamans són continus, no cal prolongar 30 cm més enllà de l'esglaó superior, amb 

prolongar els suficient perquè el seu ancoratge a el paviment sigui adequat és suficient. 

 
Figura 7: Escales projecta. 

A l'esquerra de la figura 2, s'observa els passamans dobles de la rampa acotats, el més baix a 

0,7 metres del paviment de la rampa (segons norma entre 0,65 i 0,75 m) i el més alt a 0,9 

metres (segons norma ha d'estar entre 0,8 i 0,9 metres) ambdues altures compleixen. 
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En escales, segons norma, les alçades respectives seran de 0,50 a 0,60 metres i de 0,90 a 

1,00 metre, com es veu en la imatge anterior l'escala objecte d'anàlisi també esta dins la 

norma. La secció transversal de tots dos passamans és de 5 cm (segons norma la secció del 

passamans ha d'estar comprès entre 3 i 5 centímetres). Aquests tenen un disseny anatòmic 

que facilita la maniobra. El material dels passamans és l'adequat per suportar sense deteriorar 

les condicions de la intempèrie. Estan ancorats solidàriament a el parament i a el paviment, a 

una distància de 5 cm. 

-Portes exteriors: 

 
Figura 8: Escales projecta. 

1. Segons norma d'accessibilitat: Les portes d'accés de l'exterior a l'interior d'un edifici tindran 

una amplada lliure de pas no menor de 0,80 metres. 
Projecte: les dimensions de les portes d'accés de la biblioteca queden reflectides en la imatge 

anterior, ambdues compleixen el que exigeix segons la norma. 

Zones comuns: 

En edificis d'ús públic com és el cas de la nostra biblioteca, les zones comunes (aquelles que 

són susceptibles de ser utilitzades públicament) i les zones de trànsit són accessibles ja que 

disposen d'itineraris adaptats, això vol dir que la seva disposició permet el pas i gir d'una 

cadira de rodes. 

-Escales interiors: 

Les condicions constructives, de funcionalitat i de seguretat que estableix la normativa 

d'accessibilitat per a minusvàlids coincideixen amb les exposades anteriorment per al 

compliment de CTE-DB -EL SEU. 

Com es va comprovar anteriorment en l'apartat esmentat, les escales interiors de la biblioteca 

compleixen amb el que s'especifica, tant els esglaons com els altiplans, arrencades, i 

passamans. 

-Corredors: 

Tots els passadissos i zones de pas tenen una amplada lliure entre paraments major de 1,5 

metres (complint així amb la normativa de minusvalidesa), al front d'ascensor la dimensió és 

de 3,00 metres complint també que és major de 1,5 que estableix la norma, figura 9 que 

s’adjunta a continuació. 

 
Figura 9: Ascensor projecta. 

En tots els canvis de direcció, i en tots els punts en què sigui necessari realitzar girs, s'ha 

disposat un espai lliure horitzontal en el qual pot inscriure un cercle de 1,50 metres de 

diàmetre. 

Les portes que donen a zones de pas comuns, s'obren cap a l'interior de les estances perquè 

a l'obrir-se, amb l'escombrat del full de la porta no deixin espais lliures en passadissos i zones 

de pas inferiors a 1,2 metres. 

-Portes: 

Totes les portes que comuniquen un local o estada pública tenen una amplada de 

0,80 metres. Els mecanismes d'obertura d'aquestes portes són de maneta, fàcilment 

accessibles i accionables. 

-Ascensors: 

La biblioteca pública objecte d’aquest projecta esta dotada d'un ascensor per poder transportar 

a qualsevol persona de mobilitat reduïda d'una planta a una altra de l'edifici. Aquest ascensor 

està adaptat complint totes les seves dimensions (figura 9 ascensor) amb les establertes 

segons la norma d'accessibilitat. 

 -Condicions de disseny: 

* Cabina: Segons norma les dimensions lliures mínimes exigides per a la cabina d'un ascensor 

adaptat són les següents: 

- Fons, en el sentit d'accés: 1,40 metres. 

- Amplada: 1,10 metres 

- Amplada lliure de portes automàtiques: 0,8 metres 

- Passamans: situat a una alçada compresa entre 0,75 i 0,9 
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- Botonera: situada entre 0,80 i 1,40 metres. 

- No es permet moquetes ni catifes en paviment de la cabina. 

Projecte: (Plànol ascensor documentació gràfica). 

- Fons: 3,00 m 

- Ample: 2,00 m 

- Amplada lliure portes automàtiques: 0,9 metres 

- La cabina disposa en tot el seu perímetre d'un sòcol de material resistent d'altura 0,4 metres. 

- La botonera d'accionament està situada a 1 metre, i està dotada de numeració i símbols en 

relleu Braille. 

- El paviment de la cabina és antilliscant.Compliment de l'apartat SI: Seguretat en cas d'incendi. 

 Article 11. Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi (SI) 

REAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 

(BOE núm. 74, dimarts 28 març 2006) 

1. L'objectiu del requisit bàsic "Seguretat en cas d'incendi" consisteix a reduir a límits acceptables 

el risc que els usuaris d'un edifici pateixin danys derivats d'un incendi d'origen accidental, com 

a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 

Per satisfer aquest objectiu, la biblioteca s'ha projectat, perquè, en cas d'incendi compleixi amb 

les exigències bàsiques que s'estableixen en els apartats següents. 

2. El Document bàsic DB-SI especifica paràmetres objectius i procediments el compliment dels 

quals assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de 

qualitat propis de l'requisit bàsic de seguretat en cas d'incendi. 

En les següents pàgines es justifica el compliment de el present document, assegurant amb 

ells que la biblioteca satisfà les exigències bàsiques. 

 Exigència bàsica SI 1 - Propagació interior 

Per limitar la propagació de l'incendi en cas que aquest es produís, es compartimenta la 

biblioteca en sectors d'incendi. Les condicions en per a aquesta compartimentació s'estableix 

en la taula 1.1 d'aquesta Secció que apareix a continuació, queda subratllat el cas en què ens 

trobem. Aquests sectors queden delimitats per elements la resistència a el foc satisfà les 

condicions que s'estableixen a la Taula 1.2 de la mateixa Secció (DB-SI). 

A l'efecte del còmput de la superfície d'un sector d'incendi es considera que les escales i 

passadissos protegits no formen part del mateix. 

A la biblioteca no hi ha cap local de risc especial, ja que tant la superfície com el volum 

d'aquests estan dins dels límits que estableix el CTE. 

 
Taula 1.2: Secció DB-SI. 

-Reacció a el foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari: 

1. Els elements constructius han de complir les condicions de reacció a el foc que s'estableixen a 

la taula 4.1. 

2. Les condicions de reacció a el foc dels components de les instal·lacions elèctriques (cables, 

tubs, safates, regletes, armaris...) es regulen en la seva reglamentació específica. 

3. En els edificis d'ús pública concurrència, els elements decoratius i de mobiliari compleixen les 

següents condicions: 

a) Butaques i seients fixos de l'auditori: 

-Entapissats, passen l'assaig segons les normes: 

UNE-EN 1021-1: 1994 "Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat - Part 1: font 

d'ignició: cigarret en combustió". 

UNE-EN 1021-2: 1994 "Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat - Part 2: Font 

d'ignició: flama equivalent a un llumí". 

- Elements tèxtils suspesos, com el teló de la sala polivalent i petit teatre:Classe 1 conforme a la 

norma UNE-EN 13773: 2003 "Tèxtils i productes tèxtils. 

Comportament a el foc. Cortines i cortinatges. Esquema de classificació ". 
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Taula 4.1: Classes de reacció al foc d’elements constructius. 

Com es pot veure en els plànols annexos de PCI, tant els envans com les portes, porten 

indicat la classe de reacció a el foc en funció de la taula anterior. 

 Exigència bàsica SI 2 - Propagació exterior 

Es limitarà el risc de propagació de l'incendi per l'exterior, tant a l'edifici considerat com a altres 

edificis. 

-Façana: 

Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior horitzontal de l'incendi a través de la 

façana cap a una escala protegida o passadís protegit tots els punts de la façana són EI-60. 

La classe de reacció a el foc dels materials que ocupen més de l'10% de la superfície de 

l'acabat exterior de les façanes i de les superfícies interiors de la cambra ventilada que 

aquesta coberta té, és B-s3, d2. 

Coberta: 

El risc de propagació exterior a través de la coberta es limita mitjançant la imposició a la 

mateixa d'una resistència a el foc REI 60. 

 Exigència bàsica SI 3 - Evacuació d'ocupants 

L'edifici disposarà dels mitjans d'evacuació adequats perquè els ocupants puguin abandonar-lo 

o arribar a un lloc segur dins del mateix en condicions de seguretat. 

-Compatibilitat dels elements d'evacuació. 

 

− En els edificis de pública concurrència de qualsevol superfície, les sortides d'ús habitual i els 

recorreguts d'evacuació fins a l'espai exterior segur estan situats a les zones comunes de 

l'edifici i compartimentats respecte d'aquest; no obstant això aquests elements serveixen com 

a sortida d'emergència d'altres zones de l'edifici. 

−  El càlcul de l'amplada de les sortides de recinte, de planta o d'edifici es realitza, segons 

s'estableix l'apartat 4 d'aquesta Secció, tenint en compte la inutilització d'una de les sortides, ja 

que hi ha més d'una, sota la hipòtesi més desfavorable i l'assignació d'ocupants a la sortida 

més propera. 

Càlcul de l'ocupació 

Per calcular l'ocupació es prenen els valors de densitat d'ocupació que s'indiquen a la taula 2.1 

en funció de la superfície útil de cada zona. En aquells recintes o zones no inclosos en la taula 

s'han aplicat els valors corresponents als que els són més assimilables. 

A efectes de determinar l'ocupació el més exacta possible s'ha tingut en compte el caràcter 

simultani i alternatiu de les diferents zones d'un edifici, considerant el règim d'activitat i d'ús 

previst per a aquest. 

 
Taula 2.1: Densitat d’ocupació. 

 
Taula 2.1: Densitat d’ocupació. 

En funció de les superfícies de cada un de les zones de les plantes de la biblioteca, indicades 

en els respectius plans, s'ha calculat l'ocupació tenint en compte el subratllat en la taula 

anterior. 

Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació (segons Taula 3.1) 

 
Taula 3.1: longitud dels recorreguts d'evacuació. 
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El compliment d'aquestes característiques exigides als recorreguts d'evacuació queda reflectit 

en els plànols que s'adjunten a la present memòria (veure plànols documentació gràfica SI). 

-Dimensionat dels mitjans d'evacuació. 

A la planta de desembarcament d'una escala, el flux de persones que la utilitza s'afegeix a la 

sortida de planta que els correspongui, als efectes de determinar l'amplada d'aquesta. 

Aquest flux s'ha estimat (com ens indica el CTE), en 160 A persones, sent A l'amplada, en 

metres, del desembarcament de l'escala, o bé en el nombre de persones que utilitza l'escala 

en el conjunt de les plantes, quan aquest nombre de persones sigui menor que 160A. 

-Càlcul. 

El dimensionat dels elements d'evacuació s'ha de fer d'acord amb el que s'indica a la Taula 

següent: 

L'amplada de càlcul d'una porta de sortida del recinte d'una escala protegida a planta de 

sortida de l'edifici ha de ser al menys igual al 80% de l'amplada de càlcul de l'escala. 

1,20 x 0,8 = 0,96 metres la porta de sortida de recinte de l'escala, compleix amb el que 

estableix aquesta secció, ja que el seu full és d'1 metre d'ample i el mínim és 0,96. 

Per portes i passos: es pren com a número de persones per a l'evacuació una quantitat 

desfavorable, per en tot cas quedin els elements sobredimensionats. 

1,00> 180/200> 0,80 1> 0,9> 0,8  

Sent P el nombre de persones que es preveu que vagi a passar pel punt que s'està 

dimensionant, s'han considerat 180 persones (veure plànols recorregut). 

Control de fum d'incendi 

A la biblioteca s'ha instal·lat un sistema de control de fum d'incendi que garanteix aquest 

control ja que l'ocupació total de l'edifici supera els 1000 ocupants. 

11.2 Exigència bàsica SI 4 - Instal·lacions de protecció contra incendis 

L'edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per fer possible la detecció, el control i 

l'extinció de l'incendi, així com la transmissió de l'alarma als ocupants. 

S'ha dotat a la biblioteca dels següents elements de protecció contra incendis, tots ells 

compleixen amb el que estableix el CTE, apartat 4. 

Extintors portàtils, situats de tal manera que en qualsevol punt que es trobi l'usuari no dista de 

l'extintor més de 15 metres. 

Una boca d'incendi, ja que la superfície construïda de la biblioteca supera els 500 m2. 

Un sistema d'alarma a causa de que l'ocupació total de l'edifici és superior a 500 persones. 

Un sistema de detecció d'incendi (s'ha optat per detectors iònics) ja que la superfície 

construïda és major de 1000 m2 

Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 

Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques d'incendi, 

polsadors manuals d'alarma i dispositius de tret de sistemes d'extinció) s'han senyalitzat 

mitjançant els senyals definides en la norma UNE 23033-1 la grandària és de 420 x 420 mm 

perquè la distància d'observació en tot punt sempre està compresa entre 10 i 20 m; 

Els senyals són visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat normal. 
11.3 Exigència bàsica SI 5 - Intervenció de bombers 

Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d'extinció d'incendis. 

-Aproximació als edificis. 

Els vials d'aproximació dels vehicles dels bombers als espais de maniobra compleixen les 

condicions següents: 

a) Amplada mínima lliure 3,5 m; 

b) Alçada mínima lliure o gàlib 4,5 m; 

c) Capacitat portant de vial 20 kN / m². 

-Entorn dels edificis. 

La biblioteca al tenir una alçada d'evacuació descendent de 6,40 m han disposa d'un espai de 

maniobra per als bombers que compleix les següents condicions al llarg de les façanes en què 

se situen els accessos: 

a) Amplada mínima lliure 5 m; 

b) Alçada lliure la de l'edifici 

c) Separació màxima de el vehicle de bombers a la façana de l'edifici: < 23 metres ja que l'edifici 

té una alçada d'evacuació descendent de 6,40 metres. 

d) Cap distància des dels accessos de l'edifici per arribar-hi és superior de 30 metres. 

Aquests recorreguts tenen un pendent nul, de manera que compleix amb el que estableix el 

CTE. 

L'espai per a la maniobra dels camions de bombers a l'exterior de l'edifici està exempt de 

mobiliari, arbrat i obstacles que dificulten l'accés. 

11.4 Exigència bàsica SI 6: Resistència a el foc de l'estructura: L'estructura portant mantindrà la 

seva resistència a el foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les anteriors 

exigències bàsiques. 

S'admet que un element té prou resistència a el foc si, durant la durada de l'incendi, el valor de 

càlcul de l'efecte de les accions, en tot instant t, no supera el valor de la resistència d'aquest 

element. 

En les tres plantes de l'edificació, els elements estructurals (bigues, suports i forjats) són de 

formigó i l'estabilitat a el foc de el mateix és en tot cas de EI- 120, complint així amb el que 

estableix la taula 3. 1: Resistència al foc.Compliment de l’apartat HS 2: Recollida de residus. 
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REAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 

(BOE núm. 74, Dimarts 28 març 2006) 

Article 13. Exigències bàsiques de salubritat (HS) «Higiene, salut i protecció de l'entorn». 

Exigència bàsica HS 2: Recollida i evacuació de residus: els edificis disposaran d'espais i 

mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells de forma d'acord amb el sistema 

públic de recollida de tal manera que es faciliti l'adequada separació en origen dels esmentats 

residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió. 

Magatzem de contenidors d'edifici i espai de reserva: 

La biblioteca disposa d'un espais ubicat al exterior de contenidors. 

situació: 

El magatzem i l'espai de reserva, a l'estar situat a l'exterior de la biblioteca, està situat a menys 

de 25 metres d'aquesta, perquè sigui de fàcil i còmode accés. 
3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3.1 TREBALLS PREVIS 
Primerament, es procedeix al tancament i barrat de l'obra, instal·lacions previstes de l'obra 

com ara casetes, bastides, neteja del solar i de les corresponents zones d'actuació, 

escomeses provisionals diverses, apuntalament i apuntalaments necessaris. 

3.2 Moviment de Terres i Condicionament del terreny: 
En aquest capítol es recullen les unitats de desbrossament i neteja, abans de començar les 

obres, buidat de el terreny fins a aconseguir el perfil i bancals segons proposta exterior veure 

plànols. El buidatge es realitza amb una maquina retroexcavadora, aquet procés no presentarà 

cap problema per als edificis adjacents, ja que es una edificació allida amb superfície 

sufuiciente en el solar . 

A manera de resum podem diferenciar els següents passos a dur a terme per a aquesta 

fonamentació per sabates. 

 

1. Desbrossament i neteja de el terreny. 

2. Replanteig dels talussos per les jardineres. 

3. Col·locació de les jardineres.  

3.3 Fonamentació. 
La fonamentació corresponents al estintolament projectat com un conjunt sustentant, estable i 

resistent, i el càlcul està basat en: 

 El coneixement suficient de el terreny, que permet la fixació de les pressions admissibles, les 

empentes i els seients admissibles. 

 La seva funció sustentant, capaç d'absorbir els moviments diferencials sense pertorbar 

l'estabilitat ni la resistència de l'edifici. 

 La capacitat resistent dels materials així com els límits admissibles de les deformacions. 

De el coneixement actual de el terreny s'ha projectat una fonamentació superficial mitjançant 

sabates. 

Les sabates han de tenir una dimensió mínima que garanteixi estabilitat i bon funcionament 

suportant les càrregues de la obertura que es realitza a la fabrica.  

Els sabates (vegeu plànol de estintolament). Tots els cants seran de 60 cm, quant a les 

armadures de les sabates seran d'acer B500SD es col·loquen netes, exemptes d'òxid no 

adherent o qualsevol altra substància perjudicial. Un cop executada la capa de formigó de 

neteja de 10cm. de gruix amb formigó HA-20 N / mm2 i col·locades les armadures es 

procedirà a l'abocament de formigó de les sabates HA-30 / B / 20 / IIIa per tongades de gruix 

no més gran de la longitud de l'agulla del vibrador. 

Es cuiden els recobriments de les armadures, que seran com a mínim de 4 cm. en el cas que 

aquestes donin suport directament sobre el terreny, garantint en tot cas la compatibilitat dels 

materials emprats en la fonamentació.  

Per al projecte de la fonamentació, s'estarà al que disposa: 

 EHE 08. Instrucció de formigó estructural. 

 NTE CSZ: "Fonamentació superficial sabates" 

 CTE: Codi Tècnic de l'Edificació. 

 

Per al control de l'obra: 

 Les esmentades anteriorment. 

 Instrucció RC-97 que modifica el Plec de prescripcions tècniques generals RC-88. 

 Els assaigs de control de formigó en massa i armat seran realitzats per un laboratori 

homologat segons l'EHE-08. 

-Curat del formigó: 

Durant l'enduriment i primer període d'enduriment del formigó, s'ha d'assegurar el manteniment 

de la humitat de la mateixa mitjançant un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el termini 

necessari en funció del tipus i classe de el ciment, de la temperatura de i grau d'humitat de 

l'ambient. 

El curat es realitzarà mantenint humides les superfícies dels elements de formigó mitjançant 

reg directe. L'aigua emprada en aquestes operacions haurà posseirà les qualitats exigides a 

Article 27º, de la EHE. 

3.4 Estructura. 
La solució constructiva adoptada, dota l'estructura de la rigidesa necessària perquè les 

deformacions no superin les màximes previstes en les normes d'obligat compliment així com 
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per resistir les sol·licitacions derivades de les càrregues establertes per les diferents 

normatives. 

La solució proposada consisteix en una estructura metàl·lica, tant en pilars que seran dos, com 

a en el dentell que serà una biga metàl·lica recolzada sobre els pilars. 

L'estructura que es projecta queda definida com un conjunt estable i resistent, i el càlcul està 

basat en: 

 CTE-DB SE: Exigència bàsica de seguretat estructural.Descripció constructiva de les 

envoltants i particions. 

S'entén com a tals, tots aquells paràmetres que ens condicionen l'elecció dels concrets 

sistemes de l'edifici. Aquests paràmetres poden venir determinats per les condicions de el 

terreny, de les parcel·les confrontants, pels requeriments de el programa funcional. 

 Tancaments. 

Els tancaments són elements constructius estancs als agents atmosfèrics i que proporcionen 

l'adequat aïllament tèrmic i acústic a l'edifici. 

El tancament de les quatre façanes de l'edifici està format per parets de fabrica de maó de 

gruix 30 cm, cambra d’aire de amb aïllament. 

Revestiment interior (diferents acabats depenent de la zona a la qual ens referim) de 1,5 cm 

de gruix. 

Totxana de 7 cm de gruix amb morter de ciment M40b 1: 6. 

Aïllant tèrmic, poliestirè expandit de 3 cm de gruix. 

Una càmera d'aire amb un gruix variable al voltant dels 3 cm. 

Arrebossat o aïllant tèrmic. 

 Coberta. 

Rehabilitació de la coberta inclinada ventilada acabada amb teula plana. Les cobertes està 

executada i realitzada amb els accessoris de materials corresponents per a la perfecta 

evacuació d'aigües sense que es produeixi cap estanquitat ni obstrucció (planols de corbeta i 

detalls de coberta). 

 Envans interiors. 

Les particions interiors es realitzen amb envans ceràmics, amb diferents gruixos i acabats, 

segons la zona on ens trobem (plànols d'envans i acabats). 

Les particions interiors, en caixes d'escala i estades d'ús públic: 

-Revestiment interior de 1,5 cm de gruix, si fos una zona humida s'aplicaria un morter 

d'agafada i l'enrajolat que sigui convenient (plànol d'envans i acabats). 

-Totxana de 12cm. De gruix amb morter de ciment M40b 1: 6.  

-Revestiment interior de 1,5 cm de gruix, si fos una zona humida s'aplicaria un morter 

d'agafada i l'enrajolat que sigui convenient (plànol d'envans i acabats). 

-Les filades horitzontals estan alineades. Les filades verticals estan aparellades evitant, no 

trobar mai una junta vertical amb una altra. 

Els draps de fàbrica queden nets de rebava de morter, i les zones de marcs de finestres i 

portes (queixals) no apareixen cap fissura, havent-hi una bona trava en el doblegat de la 

fàbrica. 

Les juntes, tant verticals com horitzontals queden completament plenes de morter, estretes 

durant la realització de la tasca per evitar coqueres. 

 Revestiments. 

A l'edifici s'apliquen revestiments continus, arrebossats, guarnits, enrajolats i extradossats, 

d'acord amb els casos reflectits en plànols i mesuraments. 

Interiors: 

- Interiors verticals (parets) 

En aquells paraments que s'indiquen en els plànols d'envans i acabat perquè els envans 

interior és amb maó ceràmic, es col·locarà un arrebossat I-25 F i guarnit I-12 de guix, 

posteriorment pintats amb el tipus de pintura indicada en els plànols de acabats. i arrebossat. 

Els paraments interiors guarnits de guix reglejat es realitzaran amb mestres cada 2 metres i en 

els angles i cantonades es realitzaran mestres dobles a fi que es surtin rectes els vius i racons. 

Sobre el guarnit es farà l'estesa de plana amb guix blanc tamisat, rentant després 

perfectament. 

Interiors horitzontals (sostres). 

En totes les estades i zones comuns hi haurà un fals sostre continu de plaques d'escaiola llisa 

subjecta amb varetes d'acer galvanitzat. 

 Sistema envoltant i particions paràmetres: 

Seguretat estructural pes propi, sobrecàrrega d'ús, vent, sisme: 

El pes propi dels diferents elements que constitueixen les façanes es consideren al marge de 

les sobrecàrregues d'ús, accions climàtiques. 

 Seguretat en cas d'incendi 

Propagació exterior; resistència a el foc EI per a ús pública concurrència. 

Distància entre forats de diferents edificacions o sectors d'incendis: es té en compte la 

presència d'edificacions confrontants i sectors d'incendis a l'edifici projectat. 

Els paràmetres adoptats comporten l'adopció de les solucions concretes que es reflecteixen en 

els plànols de plantes, façanes i seccions que componen el projecte. 

Accessibilitat per façana; s'ha tingut en compte els paràmetres dimensionals (ample mínim, 

alçada mínima lliura o gàlib i la capacitat portant de vial d'aproximació) 

 Seguretat d'utilització: 
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La façana no compta amb elements fixos que sobresurtin de la mateixa que estiguin situats 

sobre zones de circulació. L'edifici té una alçada inferior a 60 m. 

3.5 Aïllament acústic. 
Paràmetres que determinen les previsions tècniques. 

Limitació de demanda energètica: 

S'ha tingut en compte la ubicació de l'edifici en la zona climàtica III. 

Per a la comprovació de la limitació de la demanda energètica s'ha tingut en compte a més la 

transmitància mitjana dels murs de cada façana. Incloent en la mitjana els ponts tèrmics 

integrats a la façana com ara contorn de buits pilars en façana, la transmitància mitjana de 

buits de façanes per a cada orientació. 

 Cobertes 

L'edifici compta amb una coberta inclinada  ventilada. La formació de les pendents dels terrats 

no transitable es realitza mitjançant formigó alleugerit i totxana en les llimes, aïllant a l'edifici 

tant tèrmica com acústicament amb els materials corresponents. 

3.6 Sanejament. 
L'objecte de la presenta memòria és l'estudi de les instal·lacions de sanejament de l'edifici de 

referència, basant-nos en l'estudi de l'apartat HS 5 EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, del 

CTE. 

Descripció de la instal·lació de sistema proposat: 

La instal·lació de la xarxa de sanejament consistirà en la conducció per gravetat de les aigües 

de l'edifici, continguda en els aparells sanitaris i la de pluja procedent de la coberta. S'ha 

projectat una instal·lació de sanejament separatiu, és a dir: 

S'estableix un sistema de recollida d'aigües per a pluvials i un altre independent per a fecals, 

transcorrent per diferents sistemes de canonades, trobant-se en el col·lector comú enterrat en 

el terreny, la xarxa és la mateixa per a fecals que per pluvials, arribant a una mateixa 

canonada fins a la xarxa general de sanejament. 

Les aigües pluvials de la coberta en alguns dels draps (els situats al costat de la façana), es 

evacuen cap a l'exterior mitjançant baixant en tots els casos. (plànols de sanejament) 

A continuació es detallen les parts més importants de què consta aquesta instal·lació: 

 Canonades. 

Els tubs de PVC que componen la xarxa de desguassos de l'edifici, han de tenir gruix uniforme 

i superfície interior llisa. 

 Baixants. 

Són conductes verticals que recullen les aigües residuals o pluvials des dels magnetons de 

vàters, derivacions o embornals i canalons de coberta i les condueix fins als col·lectors 

horitzontals en la part inferior de l'edifici. S'han projectat baixants per a aigües pluvials i altres 

per a les aigües residuals. 

Les baixants s'executen de manera que quedin aplomades i fixades a l'obra, el gruix no ha de 

ser menor de 12 cm, amb elements d'unió mínims entre forjats. La fixació es realitzarà amb 

una brida de fixació a la zona de l'embocadura, perquè cada tram de tub sigui autoportant, i 

una abraçadora de guiat a les zones intermèdies. La distància entre abraçadores ha de ser de 

15 vegades el diàmetre. 

Les unions dels tubs i peces especials de les baixants de PVC es segellen amb cues 

sintètiques impermeables de gran adherència deixant una folgança a la Copa de 5 mm. 

Les baixants, es mantenen separades dels paraments, per d'una banda poder efectuar futures 

reparacions o acabats, i d'altra banda no afectar els mateixos per les possibles condensacions 

a la cara exterior de les mateixes. 

El desguàs de l'inodor de la baixant es fa directament per mitjà d'un manguetón d'escomesa. 

La instal·lació de sanejament es realitza amb la canonada prevista en els desguassos dels 

aparells, manguetones i caixes sifòniques amb gruixos adequats a la normativa a aplicar, 

presentant sense bonys ni canvi de seccions, i tenint cura amb la màxima exigència els 

anivellaments i recorreguts horitzontals que no excediran de 1,5 m. 

 Desaigües i derivacions. 

Constitueixen la part inicial de la instal·lació de sanejament. Aquesta formada per: 

Vàlvules de desguàs: El seu acoblament i interconnexió s'efectuarà mitjançant juntes 

mecàniques amb femella i junta tòrica. 

Totes aniran dotades del seu corresponent tap i cadeneta, llevat que siguin automàtiques o 

amb dispositiu incorporat a les aixetes, i juntes d'estanqueïtat per a la seva acoblament a 

l'aparell sanitari. 

Les reixetes de totes les vàlvules seran d'acer inoxidable. La unió entre reixeta i vàlvula es 

realitzarà mitjançant cargol d'acer inoxidable roscat sobre femella de llautó s'insereix en el cos 

de la vàlvula. 

En el muntatge de vàlvules no es permetrà la manipulació de les mateixes, quedant prohibida 

la unió amb massillat. Quan el tub sigui de polipropilè, no s'utilitzarà líquid soldador. 

Sifons individuals i caixes sifòniques: Cada aparell sanitari, desaiguarà directament a caixa 

sifònica, el vàter connectarà a la baixant directament o mitjançant un manguetón de longitud 

menor a 1 m., I el desguàs de lavabos es fa amb sifó individual. 

Els pots sifònics quedaran enrasats amb el paviment i seran registrables mitjançant tapa de 

tancament hermètic, estanca a l'aire i a l'aigua. La connexió dels ramals de desguàs caixa 

sifònica es realitzarà a una alçada mínima de 20 mm i el tub de sortida 50 mm, formant així un 

tancament hidràulic en tot cas menor de 2'5 m., Amb un pendent compresa entre el 2 i 4 per 
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100. la connexió de tub de sortida a la baixant a totes les connexions es situa per sobre de la 

boca el pot per evitar la pèrdua del segell hidràulic, tenint una longitud menor a 2 m., aquesta 

connexions es disposen penjades de l' forjat inferior, pel sostre de la planta inferior i ocults pel 

fals sostre d'escaiola. 

Els sifons individuals portaran en el fons un dispositiu de registre amb tap roscat i s'instal·laran 

el més a prop possible de la vàlvula de descàrrega de l'aparell sanitari o en el mateix aparell 

sanitari, per minimitzar la longitud de canonada bruta en contacte amb l'ambient. La distància 

màxima, en sentit vertical, entre la vàlvula de desguàs i la corona de sifó és inferior a 60 cm, 

per evitar la pèrdua del segell hidràulic. Quan s'instal·lin els sifons individuals, es disposaran 

en ordre de menor a major altura dels respectius tancaments hidràulics a partir de 

l'embocadura a la baixant. 

El material emprat per a aquests aparells serà el PVC. 

 Buneres. 

Els embornals recullen les aigües pluvials de la coberta, dels draps que no estan adjacents a 

la façana. El material d'aquests és PVC, connectat amb els col·lectors. La dimensió dels 

mateixos, la secció i les característiques de la seva situació es pot observar en els plànols de 

coberta adjunts a aquesta memòria. 

 Col·lectors. 

Els col·lectors pertanyen, juntament amb altres elements (les arquetes, etc.), a l'última part de 

la instal·lació, sent aquests els encarregats d'evacuar les aigües des de les baixants, o, si 

s'escau des de les cassoletes, fins a la xarxa pública de clavegueram , mitjançant la connexió 

de servei. 

 Arquetes. 

Les arquetes enterrades són de PVC, amb diferents mides d'orificis de sortida, segons la peça 

que es vagi a posar a continuació 

Es mesuren i per Vostès. Realment executades. Distingim els següents tipus d'arquetes: 

- De passada: Es situen en les trobades i canvis de direcció, portant un pendent mínim de 

l'1.50%. 

- Sifònica: Abans de la connexió de la xarxa interior amb el col·lector de clavegueram, es situa 

una arqueta sifònica per impedir la filtració de males olors de la xarxa general fins a la 

biblioteca. 

- A peu de baixant: Es situen en les baixants generals de la xarxa de pluvials i fecals i en els 

desguassos de la planta baixa. 

Disposicions generals de la xarxa: El traçat de la xarxa s'efectuarà per aconseguir una 

circulació natural i no exposada a obstruccions o la penetració d'arrels d'arbres. 

Direccions i pendents: Com a norma general, s'evitaran els canvis bruscos de direcció i 

pendent, i sempre els colzes de 90º. Per a canvis de direcció de més de 45º de desviació 

s'haurà de preveure un registre. S'evitarà l'ús de peces dobles de entroncaments de 45º, 

sobretot si una de les derivacions és conductora de pluvials. 

 Sistema de ventilació. 

El sistema de ventilació de la xarxa és el mínim exigit i es troba sobredimensionada. La 

ventilació consisteix en el sistema primari, que es realitza mitjançant la prolongació de les 

baixants per sobre de l'última planta, fins a la coberta de 2.00 m.  

La sortida de ventilació haurà d'estar convenientment protegida. 

- Enrajolats. 

Interiorment van enrajolats tots les cambres humides fins a l'altura de el fals sostre. Es 

col·loquen les rajoles del tipus indicat en els plànols d'acabat, complint-se les qualitats per part 

de les cases subministradores d'acord amb les normes exigibles. 

El rejuntat es realitza amb beurada de ciment blanc i es netegen amb fregall sec 12 hores 

després de la seva col·locació. Es alicatat les cambres humides. 

 Fusteria interior de fusta. 

Les portes interiors de pas seran totes elles de mesures referenciades en la memòria de 

fusteria; amb els seus farratges de penjar (mínim 3 perns per full) i seguretat, i maneta. Seran 

massisses rexapades en fusta de roure. 

Els tapajunts seran massissos de fusta de roure de 10cm d'ample, i aniran fixats a el marc 

mitjançant puntes de cap perdut. 

 Vidrieria. 

Tancaments de buits d'un edifici amb estructura atòmica formada per una xarxa uniforme, amb 

una unitat estructural que es repeteix en totes les direccions i és capaç de resistir les diferents 

accions exteriors i al seu propi pes. 

En elements exteriors es disposarà un doble vidre format per dos llunes de 4 mm de gruix 

separades entre si per una cambra d'aire deshidratat de 6 mm constituint un excel·lent aïllant 

tèrmic i acústic. 

Els vidres es col·loquen de tal manera que en cap cas pot patir esforços per: 

- Contraccions o dilatacions del propi vidre. 

- Contraccions o dilatacions dels elements de subjecció. 

Els bastidors han de ser aptes per a suportar sense deformació, el pes dels vidres i per acció 

de forces exteriors com pressió de el vent, no han d'admetre una fletxa superior a 1/200 en el 

cas de vidre aïllant CLIMALIT. S'ha evitat en tot cas tot contacte entre; vidre - vidre, vidre - 

metall, vidre – formigó. 
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Es munten a la fusteria amb la suficient folgança per absorbir les dilatacions i no transmetre 

vibracions, el seu gruix serà de 6 mm. i es cobrirà el segellat mitjançant material mastego o 

filets de goma, els vidres a emprar seran de cristal·lina, vidre doble imprès i lluna polida tots 

resistents a l'acció de vent. 

La manipulació de les peces haurà de ser acurada, comptant-se amb els mitjans auxiliars 

necessaris per al seu transport, maneig i col·locació. 

 Aïllaments i revestiments posteriors. 

L'aïllament tèrmic i acústic del tancament exterior s'aconsegueix per mitjà de polietilè expandit. 

Totes les divisions o extradossats que ocultin sales o xemeneies de ventilació d'instal·lacions, 

estan doblats per planxes d'aïllament acústic i antivibrador. 

3.1. Instal·lacions. 

- Electricitat: 

- Descripció de la instal·lació de sistema proposat: 

- La instal·lació de baixa tensió de la biblioteca queda definida per: 

- La potència elèctrica necessària tingudes en compte per al càlcul. 

- - El grau d'electrificació. 

- La possibilitat que dels circuits d'enllumenat admetin una simultaneïtat d'ús de l'66%. 

- La canalització dels circuits sota tub, amb possibilitat de registre per facilitar l'estesa i reparació 

de les línies. 

- La instal·lació d'un dispositiu de protecció a l'inici de cada circuit. 

- Que les instal·lacions especials com, grup de pressió, etc. tinguin escomeses pròpies, 

comptador i dispositiu de protecció. 

- La protecció amb preses de terres de les preses de corrent. 

- Cada circuit estarà connectat independent a el quadre de protecció, que és de fàcil accés i 

funcionament. 

- Tota la instal·lació compleix el reglament ITC-BT-10, i els diferents conductors tenen les 

seccions mínimes que en ell es prescriuen. 

- Els mecanismes s'instal·len anivellats i a les distàncies especificades en la documentació 

gràfica. 

- La instal·lació anirà encastada sota tub de policlorur de vinil, i d'acord amb totes les normes del 

Ministeri d'Indústria, en tot el concernent a preses de terra, disjuntors automàtics, 

simultaneïtat... així com a les particulars de la Companyia Subministradora. 

- Així mateix les canalitzacions s'instal·laran separades 30 cm. com a mínim de les d'aigua, 

gas... i 5 cm. com a mínim de les de telèfons o antenes. 

- El nombre de circuits de l'edifici serà l'indicat en l'esquema unifilar. 

- Les regates que es realitzen seran les mínimes possibles, sent sempre horitzontals i verticals, 

mai en diagonal o inclinades. 

- Totes les preses de corrent portaran contacte de posada a terra que anirà unit a la derivació de 

la línia de terra, realitzada aquesta amb fil de coure nu, comptant a més amb tots els elements 

necessaris (piquetes, arquetes ...), per la seva correcta execució. 

- Els empalmaments dels conductors es realitzaran sempre sobre caixes de registre. 

- L'edifici anirà dotat de preses de telefonia en diverses zones com al saló, dormitori principal 

cuina, segons s'indica en els plànols. 
3.6.1 Aïllament. 

Responen a les exigències que s'indiquin i no exerciran acció corrosiva sobre els conductors i 

altres materials de plàstic a força de clorur de polivinil o una altra composició anàloga. Es 

comprovaran les seves resistències entre la humitat, així com a les temperatures compreses 

entre els 500 i 600, sense que s'observin deterioraments de cap naturalesa. 
3.6.2 Cables. 
3.6.3 Tubs corrugats: 

Són de tipus termoplàstic i estaran constituïts per un aïllant a força de clorur de polivinil (PVC), 

que posseeixi un grau apropiat termoplasticidad i els permet funcionar en servei permanent 

amb temperatura en el coure de 75 a 80 graus, no presentant en cap cas , autocalentament. 
3.6.4 Conductors: 

Estaran formades per un o diversos fils de coure, aïllats per una capa de polietilè i recoberts 

d'una capa de PVC en colors diferents en cada fase. Seran actes per a una tensió de prova de 

fins a 300V, entre fases. 
3.6.5 Altres conductors. 

Els conductors a instal·lar dins de paraments, seran de tipus antihumitat i estaran compostos 

pel conductor format per un o diversos fils de coure, aïllats en color diferent per a cada fase. 

Aquests conductors estaran cablejats i closos en un massa de farciment, de gran resistència a 

la humitat en grau d'alta plastificació. 

Seran aptes per a una tensió de servei de fins a 1000 V., i una tensió de prova de 3000 V. 

entre fases. 
3.6.6 Materials accessoris. 

Tots els materials accessoris seran de primera qualitat i marques de reconeguda solvència 

dins de mercat nacional. 

(Les característiques de les lluminàries queden especificades en l'annex que s'adjunta) 

Fontaneria. 

HS4 Subministrament d'aigua: Es desenvolupen en aquest apartat el DB-HS4 de el Codi 

Tècnic de l'Edificació, així com les "Normes sobre documentació, tramitació i prescripcions 
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tècniques de les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua", aprovades el 12 d'Abril de 

19961. 

Descripció de la instal·lació i és sistema proposat: 

La xarxa de fontaneria de l'edifici discorre suspesa de sostre i pels buits deixats en l'estructura 

i paraments dels corresponents locals humits, intentant fer el menor nombre de regates 

possible i complint l'actual reglament, amb l'objecte que la present instal·lació tingui una bona 

accessibilitat davant modificacions i reparacions. 

Instal·lacions i obres a realitzat: 

 

1. Obertura de rases. 

Es realitzaran les corresponents obertures de rases dels diferents elements de la instal·lació 

d'escomeses, arquetes... de la forma i profunditat que a continuació s'exposa per a cada un 

d'ells. 

2. Connexions. 

Es realitzaran per a proveïment d'aigua en els punts que s'indiquen en els plànols. 

Això serà portat a terme per l'empresa subministradora del servei. 

3. Comptador d’aigua. 

El muntatge, la connexió de servei i la instal·lació del comptador d'entrada d'aigua a l'edifici se 

sotmetran al reglament que tingui vigent l'Ajuntament. 

El comptador d'aigua quedarà sotmès a les normes establertes per la Delegació d'indústria. 

S'especificarà que és per a aigua freda. 

Els materials que el componen, han de resistir les aigües carregades de sals adherents i 

oxidants; aquests materials poden ser: níquel, abonita, bronze, peces modelades procedents 

de resines sintètiques i llautó. 

 

4. Aparells sanitaris. 

Es col·locaran a la fi de l'obra, en l'última etapa, un cop finalitzats tots els altres treballs, a 

l'igual que els equips d'aixetes. 

Els aparells sanitaris seran: 

- Lavabos de porcellana vitrificada per encastar, de color blanc. 

- Inodors de porcellana vitrificada color blanc; de sortida vertical. 

Tots els aparells han de portar els accessoris necessaris en el mateix color que els aparells. 

 

 

La unió dels aparells a la xarxa de sanejament s'efectua, sent la canonada de desguàs de 

PVC, unint-se directament la vàlvula de desguàs de l'aparell sanitari a dit tub, que es realitza 

mitjançant un pegat i soldant a la canonada. 

La fixació d'aparells sanitaris, s'efectuarà amb cargols de material inoxidable sobre tacs, o bé 

mitjançant ancoratges embotits en el paviment. 

Tots els aparells sanitaris, han de subministrar-se amb la seva vàlvula de desguàs, quan la 

naturalesa de l'aparell ho requereixi. 

-Claus de tall. 

Queden definides pel seu diàmetre, ja que tindran el mateix de la canonada que vagi 

instal·lada. 

Seran de tipus comportes executades en to de bronze fos; aquesta fosa estarà exempta de tot 

tipus de defectes que puguin influir en les característiques mecàniques o hidràuliques, en 

l'estanquitat, en revestiment, en l'aspecte exterior. 

3.7 HS4.- Subministrament d'aigua: 
Es desenvolupen en aquest apartat el DB-HS4 de el Codi Tècnic de l'Edificació 

Cabal mínim per a cada tipus d'aparell taula 1.1 Cabal instantani mínim per a cada tipus 

d'aparell 

 

Tipus d'aparell 

Cabal instantani mínim 

d'aigua freda 

[Dm3 / s] 

Cabal instantani mínim 

d'ACS 

[Dm3 / s] 

WC 0,10 0,065 

bidet 0,10 0,065 

Inodor amb fluxor 1,25 - 

 

En els punts de consum la pressió mínima ha de ser: 

-100 KPa per a aixetes comuns. 

-150 KPa per fluxors. 

 

Tipus d'aparell sanitari Unitats de descàrrega 

UD 

diàmetre 

derivació 

WC 2 ut 40 mm 

Inodor amb fluxor 10 ut 100 mm 

aixeta aïllat 2 ut 40 mm 
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3.8 Estalvi d’Energia. 
DB-HE1.- Limitació de demanda energètica 

-Terminologia: 

Tancament: Element constructiu de l'edifici que el separa de l'exterior, ja sigui aire, terreny o 

altres edificis. 

Components de l'edifici: S'entenen per components de l'edifici els que apareixen al seu 

envoltant edificatòria: tancaments, buits i ponts tèrmics. 

Condicions higrotèrmiques: Són les condicions de temperatura seca i humitat relativa que 

prevalen en els ambients exterior i interior per al càlcul de les condensacions intersticials. 

Demanda energètica: És l'energia necessària per mantenir a l'interior de l'edifici unes 

condicions de confort definides reglamentàriament en funció de l'ús de l'edifici i de la zona 

climàtica en què s'ubiqui. Es compon de la demanda energètica de calefacció, corresponent 

als mesos de la temporada de calefacció i de refrigeració respectivament. 

Envoltant edificatòria: Es compon de tots els tancaments de l'edifici. 

Envolupant tèrmica: Es compon dels tancaments de l'edifici que separen els recintes 

habitables de l'ambient exterior i les particions interiors que separen els recintes habitables 

dels no habitables que al seu torn estiguin en contacte amb l'ambient exterior.Espai habitable: 

Espai format per un o diversos recintes habitables contigus amb el mateix ús i condicions 

tèrmiques equivalents agrupats a efectes de càlcul de demanda energètica. 

Espai no habitable: Espai format per un o diversos recintes no habitables contigus amb el 

mateix ús i condicions tèrmiques equivalents agrupats a efectes de càlcul de demanda 

energètica. 

Buit: És qualsevol element semitransparent de l'envoltant de l'edifici. 

Partició interior: Element constructiu de l'edifici que divideix el seu interior en recintes 

independents. Poden ser verticals o horitzontals (sòls i sostres). 

Pont tèrmic: Es consideren ponts tèrmics les zones de la envoltant de l'edifici en què 

s'evidencia una variació de la uniformitat de la construcció, ja sigui per un canvi de l'espessor 

del tancament, dels materials emprats, per penetració d'elements constructius amb diferent 

conductivitat, etc., la qual cosa comporta necessàriament una minoració de la resistència 

tèrmica respecte a la resta dels tancaments. Els ponts tèrmics són parts sensibles dels edificis 

on augmenta la possibilitat de producció de condensacions superficials, en la situació d'hivern 

o èpoques fredes. 

Recinte habitable: Recinte interior destinat a l'ús de persones la densitat d'ocupació i temps 

d'estada exigeixen unes condicions acústiques, tèrmiques i de salubritat adequades. Es 

consideren recintes habitables els següents: 

Recinte no habitable: Recinte interior no destinat a l'ús permanent de persones o l'ocupació, 

per ser ocasional o excepcional i per ser sota el temps d'estada, només exigeix unes 

condicions de salubritat adequades. En aquesta categoria s'inclouen explícitament com no 

habitables els garatges, trasters, les cambres tècniques i golfes no condicionats, i les seves 

zones comunes. 

Transmitància tèrmica: És el flux de calor, en règim estacionari, dividit per l'àrea i per la 

diferència de temperatures dels medis situats a cada costat de l'element que es considera. 

Unitat d'ús: Edifici o part d'aquest destinada a un ús específic, en la qual els seus usuaris 

estan vinculats entre si bé per pertànyer a una mateixa unitat familiar, empresa, corporació; o 

bé per formar part d'un grup o col·lectiu que realitza la mateixa activitat. Es consideren unitats 

d'ús diferents entre d'altres, les següents: 

En edificis d'habitatge, cadascuna dels habitatges. 

En hospitals, hotels, residències, etc., cada habitació inclosos els seus annexos. En edificis 

docents, cada aula, laboratori. 

Diàmetre de desguàs, mm Nombre d'unitats 

32 1 

40 2 

50 3 

100 6 

 

diàmetre mm 

Màxim nombre de vostès 

pendent 

1% 2% 4% 

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 

125 180 234 280 
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CONCLUSIONS / RECOMENDACIONS. 

 

Durant el desenvolupament del projecte de rehabilitació integral i canvi d'ús he tingut l'oportunitat de viure 

situacions molt amenes i enriquidores, però, en alguna ocasió, també complicades. 

 

A través de la documentació consultada, aixecament realitzat he conclòs el següent en l'àmbit tècnic: 

 

Que l'edifici està en bon estat aparent de conservació pel que fa a estructura i envoltant, interiorment (mobiliari, 

sanitaris entris altres), tancaments exteriors i interiors, han estat sostrets o banalitzades, donat la falta de 

seguretat en el recinte. 

 

El tipus d'estructura, és vertebrada (forjat reticular) dóna molt marge de maniobra a l'hora de determinar els 

espais interiors, aconseguint diafanitat i bona circulació. 

 

La comunicació vertical es resol mitjançant un nucli central on alberga els banys, molt atenir en compte a l'hora 

de projectar els espais interiors de la meva proposta, ja que no restringeix ni delimita els usos d'aquests. 

 

En l'àmbit personal he adquirit una visió pel que fa a la rehabilitació que va més enllà de fer canvis en 

l'arquitectura o en la millora de l'estructura d'un edifici, un edifici pot ser remodelat, però és important avaluar 

socialment que ús se li donarà a l'edifici vegada sigui restaurat, sense cap dubte la vida útil d'aquest edifici no 

s'ha esvaït, cal reviure amb un nou ús, nous serveis i noves funcionalitats sigui la proposta anteriorment 

desenvolupa o una altra. 

 

Per últim realitzar aquest projecte ha estat molt gratificant, un cop més confirmo per una banda, que sento una 

autèntica vocació per aquesta carrera, la qual m'enriqueix com a professional i com a persona. 
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Bany 5

2,75 x 1,80 3,60  x 1,80 3,60  x 1,80 3,60  x 1,80 3,40 x 1,80 3,40 x 1,80

3,40 x 1,80 3,40 x 1,80 3,40 x 1,803,60  x 1,80 3,60  x 1,80 3,60  x 1,80
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1.50

Bany 6

1.50

3,40 x 1,80 3,40 x 1,80

1,70 x 1,80

% Pendent

% Pendent

2,54  x 1,80 2,54  x 1,80 2,54  x 1,80

1,43 x 1,80

1,43 x 1,80

Recepció
Oficina

Sala Lectura.

Hemeroteca.

Distribuïdor PS.

Zona General PS.

Sala Polivalent.

Aula estudi 1 Aula estudi 2

Aula estudi 3 Aula estudi 4 Aula estudi 5 Aula estudi 6 Aula estudi 7 Aula estudi 8

Zona A PS: Distribuïdor.

Zona B PS: Distribuïdor.

Sala espera.

Biblioteca virtual.
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Data: Novembre 2019

Escala: 1:150.

Descripción plano: Planta segona evacuació d'incendis.
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