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Introducció 
El projecte final de màster s’ubica en la ciutat de Manresa. Aquesta es caracteritza per 

estendre’s sobre un terreny amb una morfologia complexa que ha condicionat el seu 

creixement. L’àmbit d’estudi es centra en els límits del turó del Puigberenguer, situat en 

la zona Nord-oest de la ciutat, el qual dona nom a un barri anomenat Mión-

Puigberenguer que rodeja de forma irregular el turó.  

Aquest barri era una zona sense planificació prèvia, que amb l’arribada d’emigrants als 

anys cinquanta va haver d’acollir una població densa i diversos habitatges en poc 

temps. Així que els problemes derivats de servei públic es van veure ràpidament 

agreujats. Avui en dia, les infraestructures i els serveis continuen sent insuficients, tenint 

en compte el número de població. El conjunt del barri continua sent extremadament 

irregular amb grans dificultats d’accessibilitat des del centre de la ciutat, malgrat la seva 

proximitat a aquesta.  

Els veïns del barri fa molts anys que reivindiquen el condicionament del turó 

Puigberenguer com un espai verd més de la ciutat. Les poques condicions urbanístiques 

han provocat l’expulsió dels col·lectius més vulnerables, a més a més del 

desconeixement de l’existència d’aquest espai per gran part dels habitants de la ciutat. 

A causa de la situació de crisis per la Covid, el turó s’ha convertit en un espai 

d’alleujament dins la ciutat. Tot i això, a causa de les condicions urbanístiques continua 

sent un espai residual que actua com a barrera física i social entre el barri Mión-

Puigberenguer i la resta de barris.  

El projecte final de màster s’enfoca en qüestionar i donar solució als límits del turó 

Puigberenguer i així convertir l’actual barrera física en una oportunitat per acollir a tots 

els veïns i veïnes de Manresa, generant noves interaccions socials.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius | Metodologia 

 

L’objectiu de la investigació es basa en analitzar eines i estratègies de disseny urbà que 

permetin la regeneració de l’espai buit com un eix estructurador més de la ciutat i no 

com un espai marginal i separador. Poder incorporar aquests espais en la xarxa 

quotidiana dels habitants, sense que perdin la funció de buit.  

Per aconseguir aquests objectius, primer s’ha d’analitzar el significat de la paraula buit 

urbà i per això, es pren de referència diversos arquitectes que han treballat amb aquest 

concepte al llarg de la història.   

Seguidament, es procedeix a diferenciar entre diferents tipus de buits dins la ciutat, ja 

sigui per la seva condició urbanística, social, econòmica, entre altres.  

A continuació, s’expliquen possibles eines per intervenir en aquests espais gràcies a l’ajut 

de la tesi de “Vacíos urbanos piezas estructuradoras de ciudad” de Laureano Alberto 

Rosero Muñoz1.  

Per últim, s’exposen referències d’intervencions properes que han tingut gran èxit des 

del punt de vista veïnal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Treball final de mestratge de disseny urbà en la Universitat Nacional de Colombia. Any 2017. 
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1 Treball final de mestratge de disseny urbà en la Universitat Nacional de Colombia. Any 2017. 

 

Buit urbà 
Segons la Real Acadèmia Espanyola s’entén com a buit:  

-  adj. Falto de contenido físico o mental. 

- adj. Dicho de un sitio: Que está con menos gente de la que puede 

concurrir a él. 

 

Al parlar d’un buit urbà no només es parla de l’absència d’alguna cosa, sinó que s’ha 

d’entendre com el concepte buit s’integra amb el concepte urbà i com l’absència dels 

usuaris pot ser molt més important que l’absència dels elements físics.  

En l’àmbit de l’arquitectura es troben diversos arquitectes que han treballat amb aquest 

concepte de buit en vàries ocasions, com per exemple: Ignasi de Solà Morales2 i Rem 

Koolhaas3. Així que s’analitza quin és el seu posicionament respecte a aquest concepte, 

per veure diferents punts de vista i poder extreure’n conclusions.  

Respecte a Ignasi de Solà Morales utilitza l’expressió francesa “terrain vague”4 per 

nominar aquells espais que es mantenen fora de la dinàmica urbana. Segons 

l’arquitecte aquest concepte té un doble significat. Per un costat, “vague” derivat de 

vacuus, vacant, vacumm i per altra banda es pot definir com free, available, unegaged.  

Hi ha una relació entre l’absència de l’ús, d’activitat i el sentit de llibertat d’expectativa.  

“Vacío como ausencia, pero también como promesa, como encuentro, como 

espacio de lo posible, de expectación. “Ignasi de Solà Morales 

L’absència de límit és precisament el missatge que conté expectatives de mobilitat, 

temps lliure i llibertat.  

 

A més a més, l’arquitecte fa un pas més i parla de “lo idéntico universal”.  Comenta que 

el destí de l’arquitectura sempre ha estat el de la colonització, posar límits, ordre, 

introduir en l’espai elements d’identitat per fer-lo reconeixible. Segons ell, hauríem de 

prestar atenció als fluxos, energies i ritmes que el pas de temps i la pèrdua dels límits han 

establert per poder intervenir en un lloc.  

 

 

 

 
2 Ignasi de Solà Morales i Rubió, nascut en Barcelona l’any 1942. Va ser un arquitecte i professor 
universitari. 
3 Rem Koolhaas, nascut en els Països Baixos l’any 1944. És un arquitecte premiat amb el premi 
Pritzker l’any 2000.  
4 “Terrain Vague” va ser escrit en 1995 per l’arquitecte Ignasi de Solà Morales. 

 

Per altra banda, ens trobem a Rem Koolhaas el qual creu que les ciutats es troben 

regulades per arquitectes que construeixen edificis junt amb més edificis. Proposa una 

abraçada a la ciutat tal i com és i no com una acumulació d’arquitectura o una versió 

mutilada del seu jo més primordial. És a dir, com una barreja de dues parts: lo construït i 

lo no construït. Com es reflexa en la seva participació en el concurs de 1985 per la Viille 

Nouvelle Melun-Sénart, un projecte que es centra en què no construir i on no construir.  

 

“The City of the Captive Globe Project”, New York, Rem Koolhaas. 

“Where there is nothing, everything is possible. Where there is architecture, nothing 
(else) is possible.” Rem Koolhaas 
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Tipus de buits 
 
Prenent de referència la tesi de Laureano Alberto Rosero Muñoz sobre “Vacíos urbanos 

piezas estructuradoras de ciudad” podem distingir entre tres tipus de buits urbans: 

 1. Buit fenomenològic 

 2. Buit funcional 

 3. Buit geogràfic 

 

A continuació, s’explica en detall en què es basa cadascun d’ells.  

1. Buit fenomenològic:  

S’entén com a buit fenomenològic com el buit producte de diverses variables a les quals 

la ciutat està sotmesa al llarg de la seva història. Com per exemple la intervenció de 

Potsdamer Platz creada per Renzo Piano5. 

Renzo Piano afirma “Quan se’m pregunta com serà la ciutat del futur, responc que 

espero que pugui ser com aquella del passat. No en termes de nostàlgia formal, sinó 

com un model funcional i d’escala”. El mateix Piano executa un projecte urbà a la 

Potsdamer Platz als anys noranta de caràcter innovador. Interpreta el teixit i el lloc de 

l’espai on actua i proporciona els principals paràmetres pels projectes edificatoris de les 

dinou illes que constitueixen el conjunt. D’aquesta forma, aconsegueix una diversitat 

que, junt amb la força del pla conjunt, converteix el buit desolador en un lloc d’identitat 

i durabilitat.  

 

 

 

 

 

 
5 Renzo Piano és un arquitecte nascut en Gènova, Itàlia, l’any 1937. Guanyador del premi Pritzker.  

 

2. Buit funcional: 

L’estructura de la ciutat es configura a través de les dinàmiques i ritmes dels habitants. 

Quan es produeix un canvi d’aquestes energies, pot produir-se l’abandonament d’un 

espai determinat. Per exemple: l’abandonament d’un comerç, el desgast d’un espai i 

conseqüentment el seu abandonament, l’escassetat d’usuaris en parcs infantils per falta 

de població jove, entre altres.  

 

3. Buit geogràfic: 

 

El buit geogràfic és producte de les característiques topogràfiques de cada Ciudad i del 

límit territorial entre lo urbà i lo rural. En algunes ciutats actuen com a buits geogràfics: 

Rius, talús, turons, costes, entre altres.  

 

Aquests espais, en molts casos, venen acompanyats de falta d’accessibilitat, nivells 

baixos de lluminositat, falta de pavimentació,  escassetat de mobiliari urbà, etc.  
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Eines d’intervenció 

 
1. Escala vs. Ciutat 

2. Porositat 

3. Connectivitat  

4. Nous nodes 

5. Diversitat 

6. Participació ciutadana 

 

1. Escala vs. Ciutat:  

En aquest apartat es destaca l’escala del espai buit en relació amb l’escala de la ciutat. 

S’ha de tenir en compte si el buit treballa com un ser per si sol o, pel contrari, funciona 

com un sistema de buits que articulen i estructuren la ciutat.  

 

 

 

 

Fig. extreta de la tesi “Vacíos urbanos piezas estructuradoras de ciudad”. 

És tan important l’àrea del buit amb relació a la de la ciutat, com la interacció d’aquest 

buit i la densitat.  

 

2. Porositat: 

Es tracta d’analitzar el grau de porositat que tenen els límits de l’espai. És important que 

els espais estiguin oberts i permetin el lliure trànsit dels usuaris. Es podrien arribar a utilitzar 

barreres simbòliques que delimiten l’àrea i es permeti la continuïtat espacial.  

 

 
 
 
 

 

Fig. extreta de la tesi “Vacíos urbanos piezas estructuradoras de ciudad”. 

 

3. Connectivitat: 

És imprescindible entendre la jerarquia viaria de la nostre ciutat, per així donar 

continuïtat a alguns traçats urbans i intentar connectar amb algun eix estructurador.   

 

És necessari destacar la importància de la mobilitat de vianants i alternativa, per això 

aquests han de ser els principals motors de la intervenció.  

 

 

 

 
 

Fig. extreta de la tesi “Vacíos urbanos piezas estructuradoras de ciudad”. 

 

4. Nous nodes: 

Primer s’han d’estudiar els nodes d’atracció actuals de la ciutat. Seguidament analitzar 

quin pot ser el més adequat pel nostre espai, tenint en compte les necessitats dels usuaris 

de la zona. Un cop determinat el nou node, ubicar-lo en el buit urbà. D’aquesta forma, 

el buit ajudarà a articular l’estructura de la ciutat.  

 

S’ha de tenir en compte que el buit per si sol ja es un node d’atracció, el qual hauria de 

mantenir-se. 

 
 
 
 
 

Fig. extreta de la tesi “Vacíos urbanos piezas estructuradoras de ciudad”. 

 
5. Diversitat:  

Un dels principals problemes dels buits urbans és la poca varietat d’activitat que hi ha 

en ell o en el seu entorn. Una eina és complementar amb diversitat d’usos per dinamitzar 

l’espai. És a dir, generar un programa mixt i divers que pugui funcionar a diferents franges 

horàries.  

  

 

 

Fig. extreta de la tesi “Vacíos urbanos piezas estructuradoras de ciudad”. 
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6. Participació ciutadana: 

Moltes vegades l’opinió dels usuaris no es té en compte a l’hora d’executar un projecte 

de caràcter públic. Això pot arribar a comportar que en un futur aquest espai pugui 

arribar a perdre la seva funció, ja que l’usuari no se sent acollit ni identificat.  

Fer còmplices als veïns per la recuperació de l’espai buit pot generar un vincle amb 

aquest espai.  

Existeix un nou concepte anomenat “Ciudades Post-It” on el subjecte s’apropia de 

l’urbà. Es dissenya un micro-urbanisme “líquid” i temporal que a vegades es pot arribar 

a solidificar en determinants llocs. És a dir, espais que improvisen usos i activitats no 

planificades autogestionades pels mateixos veïns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples d’intervencions en buits   

 
     Passatge Trullàs, Poblenou      La huerta liberada, Sants  

 

- Passatge Trullàs: La intervenció es centra en proporcionar espais de trobada i de 

descans pels veïns del barri. Es tracta d’un espai autogestionat acotat. 

- La huerta liberada: Al ubicar-se en un barri dens, és difícil trobar espais no 

edificats que permetin la autogestió dels veïns. En aquest cas, s’ha optat per 

implantar un hort, per obtenir la major autosuficiència alimentària.   

 

En ambdós casos existia una parcel·la sense ús previ, així que a través de participació 

ciutadana es va optar per ocupar, generant noves interaccions i noves dinàmiques. La 

resposta de la ciutat, en els dos exemples, ha estat molt positiva.  
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Conclusions 

Les intervencions culturals en els buits urbans propicien la implicació veïnal com a medi 

per l’empoderament i (re)apropiació d’aquests espais.  

El buit urbà és un espai potencialment obert a la creativitat per l’emergència dels 

col·lectius socials implicats en el treball participatiu i comunitari.  

És essencial que l’espai buit sigui accessible i obert a qualsevol mena d’usuari i franja 

horària, per afavorir la inclusió social i la percepció de seguretat.  

Analitzar l’entorn i els nodes d’activitat pròxim, és imprescindible per actuar en un nou 

pol d’activitat. Entendre quines són les deficiències del lloc, per proveir l’espai d’aquelles 

necessitats que manquen actualment.  

De forma que, habitar el buit pot arribat a millorar la qualitat ambiental, la percepció de 

l’entorn, la identitat i l’adhesió social del barri. A més a més, evita problemes de 

salubritat, inseguretat i degradació ambiental tant del terreny com de l’entorn.  
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1. Condicionants de partida 

El projecte s’ubica a la ciutat de Manresa, concretament al límit sud del Turó 

Puigberenguer.  Aquesta zona es caracteritza per ser la intersecció de tres barris amb 

diverses tipologies edificatòries i diferents condicions urbanístiques.  

El pla urbanístic actual contempla l’obertura del carrer Guillem Catà i la urbanització del 

passatge entre el carrer Montalegre i l’esmentat carrer. Es busca continuïtat entre els 

eixos de la ciutat i millorar la comunicació del barri Mión-Puigberenguer.  

La proposta del projecte final de carrera pretén dur a terme aquest projecte urbà, 

generant noves connexions verticals, per afavorir nous fluxos d’activitat des del centre 

de la ciutat fins al turó Puigberenguer, respectant l’entorn natural.  

La proposta s’articula amb dos volums, destinats a programa social, que busquen 

resoldre les diferències topogràfiques i articular les relacions entre arquitectura i 

naturalesa.  

 

2. Síntesis crítica 

Entenc la ciutat com les interaccions que es generen entre els habitants. És per això, que 

dotar d’espais per incentivar aquestes interaccions afavoreix la ciutat compacta, la 

inclusió social i la lliure mobilitat dels ciutadans.  

La investigació pretén generar sinergies entre l’entorn natural i l’urbà, creant un espai 

d’interacció que afavoreixi la convivència, la col·lectivitat i resolgui algunes de les 

deficiències actuals dels barris adjacents. A més a més, pretén alliberar la ciutat densa i 

apropar-la a l’espai verd, respectant-lo i facilitant l’accés a qualsevol usuari. 

El projecte s’articula amb dues direccions. Per un costat, l’horitzontal que intenta 

integrar-se en la direccionalitat predominant de l’emplaçament i generar activitat 

pròpia. Per altra banda, la direcció vertical, que busca aproximar-se a la naturalesa, 

connectant el centre de la ciutat amb aquesta.  

L’arquitectura dota de diferents espais de caràcter social que permeten, en tot 

moment, flexibilitat d’activitats, tant interiors com exteriors. La materialitat s’integra amb 

la construcció predominant del lloc, excepte l’element connector vertical que busca 

singularitat davant les dinàmiques del centre cívic.   
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3. Memòria descriptiva  
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3.1 ON  

3.1.a Situació  

Manresa Segle XIV | Elaboració pròpia      Manresa 1933 | Elaboració pròpia 

 

La ciutat de Manresa es caracteritza per estendre’s sobre un terreny amb una 

morfologia complexa que n’ha condicionat el seu creixement. El riu Cardener i els 

penya-segats de la Torre Santa Caterina han constituït una important barrera física que 

ha impedit el creixement de la ciutat cap al sud. D’altra banda, la ciutat s’ha anat 

desenvolupant envoltant els turons -Puig Cardener, Puig Mercadal, Puigterrà i 

Puigberenguer- i incorporant a la xarxa viària urbana les traces dels dos torrents 

principals que desemboquen al riu Cardener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teixits Manresa E 1: 7 500| Elaboració pròpia 

Per entendre com funciona la ciutat, s’han de tenir en compte factors com: la jerarquia 

viaria, els hàbits comercials, la dotació d’equipaments públics i privats, les tendències 

de mobilitat, entre altres.  

Pel que respecta a la jerarquia viaria, es poden destacar tres eixos interns principals: El 

carrer Barcelona, la carretera Cardona i la carretera de Vic. Rodejant de forma circular 

la ciutat, es troba l’eix principal amb major volum de vehicles que facilita el 

desplaçament a les perifèries de la ciutat.  

L’activitat comercial es centra entre els tres eixos esmentats anteriorment i pròxima al 

casc antic. De forma complementària, es troben grans equipaments comercials i de 

restauració a la perifèria.  

Les tendències de mobilitat són mitjançant el vehicle privat. Això es deu que Manresa 

presenta una topografia pronunciada i la major part dels equipaments esportius i 

docents es troben en les perifèries o en zones de difícil accés peatonal, com és el cas 

dels equipaments situats al turó Puigberenguer. Un altre aspecte, pel qual es prefereix 

l’ús del vehicle privat, és per la poca freqüència del transport públic, la falta de carrils 

bicis o similars i el mal estat del vial pels vianants.  
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3.1.b Àmbit d’estudi  

Nodes E 1:500 | Elaboració pròpia 

L’àmbit d’estudi es troba en el límit sud del turó Puigberenguer, pròxim a un dels eixos 

amb més moviment de circulació de vianants i vehicles de la ciutat, el carrer Barcelona. 

A més a més, l’actuació convergeix en la intersecció de tres barris amb realitats 

urbanístiques i socials molt diferents. 

Per una banda es troba el barri  Mión- Puigberenguer, el qual rodeja de forma irregular 

la part alta del turó. Aquest té una densitat de població inferior a 1000 habitants / km2. 

Tot seguit, a la zona oest es troba el barri de la Plaça Catalunya, amb una densitat 

elevada de més de 16000 habitants / km2. I a la zona est es troba el barri del Poblenou, 

amb una densitat de més de 16000 habitants / km2. 

 

 

 

 

 

3.2 QUÈ  

Actualment no hi ha cap mena de vincle social entre els tres barris. Físicament, es troba 

el turó del Puigberenguer que actua com una barrera física i social.  

Els límits del turó, malgrat les diverses reivindicacions per part del barri Mión-

Puigberenguer, continua amb moltes manques de condicionament urbà. Diversos 

carrers no disposen de suficient o nul·les lluminàries, hi ha molt poc mobiliari públic, hi ha 

un conjunt de carrers sense pavimentar, entre altres. Totes aquestes mancances 

generen que hi hagi una percepció d’inseguretat a la zona.    

Les necessitats dels barris són molt diferents. Per una banda el barri de la plaça 

Catalunya, degut al creixement que s’ha produït aquests darrers anys de població 

procedent d’altres països, necessiten més espai social per assolir la demanda 

d’activitats que els ciutadans del barri demanen, com per exemple: aules 

d’aprenentatge, sales d’actes, espais de trobada tant interiors com exteriors, zones 

verdes, etc.  

El barri Mión-Puigberenguer reclama condicionar urbanísticament els carrers i zones 

sense uns mínims urbanístics que al llarg del temps s’estan convertint en zones marginals. 

D’aquesta forma, afavorir les connexions amb el centre de la ciutat i millorar 

l’accessibilitat al conjunt del barri.  Al tractar-se d’un barri amb molta superfície i pocs 

habitants, disposa de molt espai per realitzar activitats socials i culturals.  A més a més, 

vol reivindicar el paper del turó Puigberenguer com un espai verd més de la ciutat i 

millorar-ne els accessos.  

En el barri del Poblenou s’hi troben la major part dels equipaments docents escolars i 

universitaris. Aquest fet ha provocat l’arribada de molts joves d’arreu del món i 

conseqüentment, s’ha anat millorant l’espai públic, així com la incorporació de carrils 

bicis, ampliació de voreres, millora de zones verdes, entre altres.  Tot i així, degut a 

l’augment d’habitatges plurifamiliars de la zona i l’arribada d’estudiants de diferents 

localitats, necessita espai cobert per poder realitzar actes socials i culturals.   
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conseqüentment, s’ha anat millorant l’espai públic, així com la incorporació de carrils 
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3.3 PER QUÈ  

Tenint en compte la problemàtica actual, es fa una recerca per estudiar quines són les 

causes de la desvinculació.   

En primer lloc, s’analitza la quantitat i qualitat d’equipaments i comerços de primera 

necessitat de la zona. On es desataca que el barri Mión-Puigberenguer, tenint en 

compte la quantitat d’habitants/km2, està ben equipat. En canvi, el barri Plaça 

Catalunya no disposa de gaires equipaments, ni comerços de primera necessitat a 

l’abast per suplir la demanda dels seus veïns i veïnes.  

Per altra banda, s’estudia l’accessibilitat dels límits del turó. En aquest estudi ressalta  que 

els carrers perimetrals estan poc condicionats urbanísticament, la il·luminació és escassa 

o nul·la en diversos punts, hi ha uns quants carrers sense asfaltar, les voreres fan menys 

d’un metre d’ample, presència d’escales per solucionar diferències topogràfiques 

notables, entre altres. Tot això, genera espais vulnerables que afavoreixen l’exclusió de 

gran part dels habitants.  

A més a més, els accessos al turó es situen en la zona menys densa de la ciutat, mentre 

que la part sud, més pròxima al centre de la ciutat, no existeix cap accés condicionat a 

la muntanya.   

Es realitza un estudi per franges d’hores per estudiar quins són els usuaris i els usos més 

destacats al turó. Amb aquest estudi s’observa que la zona nord té activitat quasi tot el 

dia, mentre que la zona sud l’activitat és més escassa i menys variada. Això provoca 

que a certes franges s’hi produeixin activitats il·legals indesitjades. També es destaca 

que hi ha major presència masculina que femenina, el qual pot arribar a suposar un 

factor important per la percepció de seguretat.  

Tots aquests factors generen que hi hagi una desvinculació tant social com física del 

turó i part del barri Mión-Puigberenguer amb el centre de la ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 COM  

Per resoldre la connexió entre barris, es proposa un projecte que s’articula en dues 

direccions. Per un costat, l’horitzontal que intenta integrar-se en la direccionalitat 

predominant de l’emplaçament i generar activitat pròpia. Per altra banda, la direcció 

vertical, que busca aproximar-se a la naturalesa, connectant el centre de la ciutat amb 

aquesta.  

Pel que fa a l’àmbit urbanístic, es proposa prolongar el carrer Guillem Catà, actualment 

tallat. Aquest passa a ser d’una única plataforma per vianants i vehicles. Al llarg del 

carrer es disposa de mobiliari públic per generar espais de trobada pels veïns i veïnes. A 

més a més, s’afegeix vegetació de fulla caduca per obtenir ombres els mesos més 

calorosos i afavorir l’estada a l’espai públic.   

c/ Guillem Catà _ Estat actual|Imatge pròpia         c/Guillem Catà_ Proposta Elaboració pròpia 

Pel que fa al passatge situat entre el carrer Montealegre i la prolongació del carrer 

Guillem Catà s’amplia de tres a deu metres i es condiciona urbanísticament amb 

lluminària, mobiliari públic, pavimentació i vegetació caduca. A demés, es crea una 

nova comunicació vertical que connecta ambdós carrers.  Al llarg del passatge es 

generen espais amb diferents funcions, el primer d’ells equipat amb mobiliari infantil i 

d’esbarjo i el segon espai destinat a hort urbà. 

Passatge _ Estat actual | Imatge pròpia   Passatge _ Proposta | Elaboració pròpia 
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Pel que fa a la falda del turó Puigberenguer, es condiciona l’antic pas  de carros que 

pujava a dalt del turó. D’aquesta forma s’aconsegueix un nou accés al turó accessible 

per a tots els usuaris i usuàries sense presència d’escales.  

Isomètrica | Elaboració pròpia 

Arquitectònicament s’implanten dos volums de caràcter social que permeten, en tot 

moment, flexibilitat d’activitats interiors i exteriors. El programa proposat està vinculat 

amb l’activitat i les necessitats de les associacions de veïns dels barris que limiten l’àmbit 

d’actuació. És per això, que es proposa un centre cívic que dóna envergadura a les tres 

entitats. 

La configuració de ambdós edificis es basa en un nucli central de dos metres i mig que 

conté les instal·lacions i comunicacions verticals dels edificis. D’aquesta forma 

s’aconsegueix alliberar les façanes vinculades amb activitat en planta baixa i permet 

que hi hagi connexió entre els espais interiors amb els espais exteriors públics.   

L’edifici Sud (A), situat més a prop del centre de la ciutat, conté les activitats de caràcter 

més públic en planta baixa, com per exemple: la cafeteria, una sala d’actes i una sala 

d’exposicions. Les següents plantes disposen espai per l’àrea d’ajuts socials, espai de 

reunió per les entitats i espai per desenvolupar tota classe d’activitats socials. Cada 

departament s’intenta dotar d’un espai exterior i d’emmagatzematge propi. 

L’edifici Nord (B) conté aules destinades al suport d’aprenentatge. Es proposen aules 

privades i compartides per afavorir la diversitat d’espais i mètodes d’aprenentatge.  

 

L’element vertical que lliga els dos volums, es tracta d’un ascensor públic que dona a la 

prolongació del carrer Guillem Catà i al passatge. L’ascensor permet, de forma 

independent al centre cívic, aproximar als veïns i veïnes del centre de la ciutat a l’entorn 

natural del turó Puigberenguer.   

Hort urbà estat actual | Imatge pròpia            Vestíbul públic exterior | Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Programa 
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- Programa 
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4. Memòria tècnica 
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4.1 SOSTENIBILITAT 

Estratègies mediambientals 

Pel que respecta a la implantació del projecte, es decideix orientar els dos volums a l’eix 

nord-sud, prioritzant l’obertura de façanes a la cara sud per assolir el màxim 

d’il·luminació possible a l’hivern. Es busca en tot moment la ventilació creuada i en els 

casos en contacte amb el mur pantalla, s’opta per ventilar en la direcció contraria, és 

a dir, per l’eix est-oest a través de petites obertures verticals.  

Degut a tractar-se d’una zona de transició entre el teixit urbà i la naturalesa, s’intenta 

mantenir i afegir vegetació de fulla caduca, per generar ombres els mesos més 

calorosos.  

L’emplaçament es caracteritza per tenir forts pendents i forces irregularitats 

topogràfiques, a l’hora d’implantar l’edifici convé l’extracció de terres, les quals es 

reubiquen a la nova obertura de carrer de la cota +260/267. 

Respecte l’envoltant de l’edifici, es decideix disposar d’una façana autoportant 

ventilada per tal d’eliminar possibles ponts tèrmics. A demés, s’opta per utilitzar materials 

de procedència orgànica, com la llana mineral i s’evita utilitzar materials d’origen 

plàstic. 

A les façanes orientades al sud i al est, es disposa d’un sistema de protecció solar que 

permet gestionar en tot moment les condicions climàtiques de les diferents aules. En 

canvi, a les façanes nord es redueix les dimensions i quantitats d’obertures, per reduir les 

pèrdues de calor.  

 

Respecte a la climatització dels edificis, s’opta per un sistema d’ACS per aerotèrmica i 

la instal·lació de plaques solars, per intentar dependre el mínim d’energies 

contaminants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 CONSTRUCCIÓ 

Contenció de terres 

L’àmbit del projecte es troba situat en un emplaçament amb una topografia amb un 

desnivell significant. Per tal de resoldre les diferències de cotes, es proposen dos murs 

pantalla, els quals han de resoldre una alçada de 7 metres cadascun.  

Els carrers que limiten l’estructura tenen una càrrega menor, ja que es tracten de carrers 

peatonals.  

A través d’un estudi geotècnic realitzat a Manresa, es determina el tipus de terreny que 

hi ha a la zona d’actuació. Els primers 3 metres es troba argila tova i tot seguit llims 

argilosos fins a la cota -12 metres. Finalment a la cota -13 metres es troba roca.  

El mur pantalla s'ancorarà mitjançant ancoratges passius per tal de resoldre la 

comprovació a tallant. Aquests ancoratges es caracteritzen per entrar en càrrega un 

cop apareix l'empenta i el mur comença a deformar-se.  

 

Fonamentació 

En ambdós edificis la fonamentació es conforma a base de sabates aïllades quadrades 

i excèntriques, les quals coincideixen amb l’estructura vertical principal, i una solera 

connectada al mur pantalla.  

Per donar rigidesa a l’estructura i als nuclis de comunicació es col·loquen bigues 

centradores.  

 

Estructura 

Tenint en compte les llums i la geometria de l’edifici, l’estructura vertical és resolt 

mitjançant pilars de formigó armat. Aquests es disposen per la part interior de l’edifici, 

per evitar ponts tèrmics.  

Els pilars adjacents al mur pantalla tenen unes dimensions més grans, per contrarestar 

l’empenta.  

S’opta per un sistema de forjats unidireccionals amb biguetes de formigó armat i 

cassetons ceràmics, els quals resolen llums de cinc metres. 

La passarel·la pública situada a la cota +267 està conformada per dues bigues PRATT 

de onze metres de llarg i dos metres d’alçada.  
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Sistema envolupant  

El sistema escollit es tracta de façanes autoportants de maons, les quals a través 

d’ancoratges FISUANC es fixen a l’estructura de l’edifici. D’aquesta forma els pilars 

queden a la cara interior de l’edifici i s’eviten els ponts tèrmics.  

Les façanes sud i est disposen de grans obertures protegides amb lames horitzontals, les 

quals permeten regular i gestionar individualment les condicions climàtiques de cada 

estança. Aquestes són de de xapa d’alumini, la qual té una gran resistència a la 

intempèrie.  

Les fusteries del projecte son metàl·liques d’alumini amb acabat de fusta i trencament 

de pont tèrmic.  

 

Coberta  

La coberta es tracta d’una coberta plana transitable en la major part de l’edifici A. 

L’edifici B s’opta per una coberta plana no transitable.  

 

Paviments en contacte amb el terreny  

L’espai públic es pavimenta amb soleres de formigó. Les zones lliures del pas del vehicle, 

es proposa formigó amb color injectat, per jugar amb les percepcions de l’espai.   

Les zones internes del centre cívic, com la terrassa de la cafeteria o els patis interiors en 

planta baixa, s’opta per plataformes flotants de fusta.  
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Càlcul edifici A 

1. Càrregues considerades 

- Càrregues gravitatòries 

 

- Càrregues de vent 

 

- Resistència al foc 
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Pilar interior C-2
Càrregues gravitatòries

Planta Àrea Tributaria Càrrega Càrrega Lineal Axial Axial Acumulat
(m2) Superficial (kN/m2) (kN) (kN) (kN)

Cinquena 6,25 8,1 6,25 56,88 56,88
Quarta 25 7,75 30 223,75 280,63
Tercera 25 7,95 0 198,75 479,38
Segona 25 9,95 0 248,75 728,13
Primera 25 7,95 0 198,75 926,88
Baixa 25 9,95 0 248,75 1175,63

1175,63
Àrea del pilar segons compressió axial: 

Prenem un valor de yf = 1,5
σ = fck / 1,5 = 25 / 1,5 

105806 mm2 -> 35 x 35 cm

Pilar exterior  B-1
Càrregues gravitatòries

Planta Àrea Tributaria Càrrega Càrrega Lineal Axial Axial Acumulat
(m2) Superficial (kN/m2) (kN) (kN) (kN)

Quarta 12,5 7,75 12,5 109,38 109,38
Tercera 12,5 7,95 60 159,38 268,75
Segona 12,5 9,95 55 179,38 448,13
Primera 12,5 7,95 60 159,38 607,50
Baixa 12,5 9,95 55 179,38 786,88

Àrea del pilar segons compressió axial: 

Prenem un valor de yf = 1,5
σ = fck / 1,5 = 25 / 1,5 

70819 mm2 -> 30 x 30 cm -> 40 x 40 cm*

*Al situar-se al costat del mur pantalla s'augmenten les dimensions per contrarestar 
les empentes.

Àc =
1175,63 · 10� · 1,5

25
1,5

= 

Àc =
786,88 · 10� · 1,5

25
1,5

= 
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2. Càlcul pilar desfavorable 
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Diagrames:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Càlcul sabata 

Es dimensiona una sabata aïllada tipus, la qual correspon al pilar calculat prèviament, 

el pilar C-2.  
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Resultats obtinguts amb el programa CYPE per la sabata del pilar C-2: 

 

 

 

Diagrama deformada: 

El valor màxim de deformació és de 3.06 mm. 

 

Càlcul edifici B 

1.Càrregues considerades:  

- Càrregues gravitatòries 

 

- Càrregues del vent 

 

- Resistència al foc 
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Diagrama deformada: 

El valor màxim de deformació és de 3.06 mm. 

 

Càlcul edifici B 

1.Càrregues considerades:  

- Càrregues gravitatòries 

 

- Càrregues del vent 

 

- Resistència al foc 

 

 

2. Càlcul del pilar 8M-10M i la respectiva biga. 

 

 

 

 

 

 

Pilar 8M: 

 

Pilar 10M: 

 

 

 

 

 

3. Comprovació de la biga en planta baixa: 

- Comprovació a resistència 
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- Comprovació a fissuració 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Comprovació de la fletxa 
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- Comprovació de la fletxa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Càlcul passarel·la 

La passarel·la que connecta els dos edificis està formada per dues bigues Pratt. El càlcul, 

s’ha realitzat mitjançant el programa de CYPE3D. 

Característiques de les barres: 

 

Les deformacions màximes no arriben als 50 mm.  

4.4 INSTAL·LACIONS

1. SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

1.1 XARXA D'AIGUA FREDA

Ús Aparell Qinst (dm3/s) Número Qtotal (dm3/s)
Bany Lavabo 0,1 2 0,2

Inodor 0,3 2 0,6
Cuina Aigüera 0,3 2 0,6

Rentaplats 0,25 1 0,25
1,65

Ús Aparell Qinst (dm3/s) Número Qtotal (dm3/s)
Bany Lavabo 0,1 6 0,6

Inodor 0,3 6 1,8
2,4

Caudal màxim previsible Cafeteria 

0,41 l/s

0,68 l/s

Caudal màxim previsible Edifici A - Planta Tipus

0,45 l/s

1,08 l/s

Apliquem el coeficient de simultaneïtat: 
N = Nombre plantes

0,46 l/s

Qmax edifici A= N · Qinst. Edifici A · Kv
Qinst. Edifici A = 4 · 1,08 · 0,46 = 1,99 l/s

Caudal instantani de l'edifici:

Caudal instantani Cafeteria 0,68 l/s
Caudal instantani Edifici A 1,99 l/s

Caudal total instantani AF 2,66 l/s

Q max previsible Cafeteria = Qinstal·lat · kv = 

Qmax previsible Edifici A = Qinstal·lat · kv = 

CÀLCUL AF

CAFETERIA 

EDIFICI A - Planta Tipus

𝐾𝐾𝐾𝐾 =  �
���

=  �
���

 = 

Kv =  �
���

=  �
���

 = 

Kv =  ����
��(���)

=  ����
��(���) = 

𝐾𝐾𝐾𝐾

Kv

Kv
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Instal·lació interior Cafeteria:

Secció tub d'alimentació:
Q instantani punta cafeteria = 0,68 l/s
Velocitat = 1,2 m/s
Diàmetre interior acometida = 25 mm
Pèrdua de càrrega unitària = 70 mmcda = 0,070 mcda/m

Qinst Ø Interior Pèrdua càrrega
(dm3/s) (mm)  (mmcda)

Bany Lavabo 0,2 16 100
Inodor 0,6 27 50

Cuina Aigüera 0,6 27 50
Rentaplats 0,25 17 90

Instal·lació interior Edifici A:

Secció tub d'alimentació:
Q instantani punta cafeteria = 0,99 l/s
Velocitat = 1,2 m/s
Diàmetre interior acometida = 32 mm
Pèrdua de càrrega unitària = 60 mmcda = 0,060 mcda/m

Qinst Ø Interior Pèrdua càrrega
(dm3/s) (mm)  (mmcda)

Bany Lavabo 0,6 20 70
Inodor 1,8 35 40

Ús Aparell Qinst (dm3/s) Número Qtotal (dm3/s)
Bany Lavabo 0,1 3 0,3

Inodor 0,3 3 0,9
1,2

Caudal màxim previsible Edifici B - Planta Tipus

0,45 l/s

0,54 l/s

Apliquem el coeficient de simultaneïtat: 
N = Nombre plantes

DIMENSIONAT AF - EDIFICI A

Ús Aparell

EDIFICI B - Planta Tipus

Ús Aparell

CÀLCUL AF

Qmax previsible Edifici A = Qinstal·lat · kv = 

DIMENSIONAT AF - CAFETERIA

Kv =  �
���

=  �
���

 = 

���� ����

Kv

0,55 l/s

Qmax edifici A= N · Qinst. Edifici A · Kv
Qinst. Edifici A = 3 · 0,54 · 0,55 = 0,89 l/s

Caudal total instantani AFS 0,89 l/s

Instal·lació interior Edifici B:

Secció tub d'alimentació:
Q instantani punta cafeteria = 0,89 l/s
Velocitat = 1,2 m/s
Diàmetre interior acometida = 32 mm
Pèrdua de càrrega unitària = 60 mmcda = 0,060 mcda/m

Qinst Ø Interior Pèrdua càrrega
(dm3/s) (mm)  (mmcda)

Bany Lavabo 0,3 20 70
Inodor 0,9 35 40

DIMENSIONAT AF - EDIFICI B

Ús Aparell

Kv =  ����
��(���)

=  ����
��(���) = Kv
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1.2 XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Ús Aparell Qinst (dm3/s) Número Qtotal (dm3/s)
Bany Lavabo 0,1 2 0,2
Cuina Aigüera 0,3 2 0,6

Rentaplats 0,25 1 0,25
1,05

Ús Aparell Qinst (dm3/s) Número Qtotal (dm3/s)
Bany Lavabo 0,1 6 0,6

0,6

Caudal màxim previsible Cafeteria 

0,5 l/s

0,53 l/s

Caudal màxim previsible Edifici A - Planta Tipus

0,71 l/s

0,43 l/s

Apliquem el coeficient de simultaneïtat: 
N = Nombre plantes

0,46 l/s

Qmax edifici A= N · Qinst. Edifici A · Kv
Qinst. Edifici A = 4 · 0,43 · 0,46 = 0,78 l/s

Caudal instantani de l'edifici:

Caudal instantani Cafeteria 0,53 l/s
Caudal instantani Edifici A 0,78 l/s

Caudal total instantani ACS 1,31 l/s

Q max previsible Cafeteria = Qinstal·lat · kv = 

Qmax previsible Edifici A = Qinstal·lat · kv = 

CÀLCUL ACS

CAFETERIA 

EDIFICI A - Planta Tipus

𝐾𝐾𝐾𝐾 =  �
���

=  �
���

 = 

Kv =  �
���

=  �
���

 = 

Kv =  ����
��(���)

=  ����
��(���) = 

Instal·lació interior Cafeteria:

Secció tub d'alimentació:
Q instantani punta cafeteria = 0,53 l/s
Velocitat = 1,2 m/s
Diàmetre interior acometida = 24 mm
Pèrdua de càrrega unitària = 80 mmcda = 0,080 mcda/m

Qinst Ø Interior Pèrdua càrrega
(dm3/s) (mm)  (mmcda)

Bany Lavabo 0,2 16 100
Cuina Aigüera 0,6 27 50

Rentaplats 0,25 17 90

Instal·lació interior Edifici A:

Secció tub d'alimentació:
Q instantani punta cafeteria = 0,39 l/s
Velocitat = 1,2 m/s
Diàmetre interior acometida = 18 mm
Pèrdua de càrrega unitària = 100 mmcda = 0,10 mcda/m

Qinst Ø Interior Pèrdua càrrega
(dm3/s) (mm)  (mmcda)

Bany Lavabo 0,6 20 70

Ús Aparell Qinst (dm3/s) Número Qtotal (dm3/s)
Bany Lavabo 0,1 3 0,3

0,3

Caudal màxim previsible Edifici B - Planta Tipus

0,71 l/s

0,21 l/s

Apliquem el coeficient de simultaneïtat: 
N = Nombre plantes

Qmax previsible Edifici A = Qinstal·lat · kv = 

DIMENSIONAT ACS - EDIFICI A

Ús Aparell

CÀLCUL ACS

EDIFICI B - Planta Tipus

AparellÚs

DIMENSIONAT ACS - CAFETERIA

Kv =  �
���

=  �
���

 = 

���� ����
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0,55 l/s

Qmax edifici A= N · Qinst. Edifici A · Kv
Qinst. Edifici A = 3 · 0,21 · 0,55 = 0,35 l/s

Caudal total instantani ACS 0,35 l/s

Instal·lació interior Edifici B:

Secció tub d'alimentació:
Q instantani punta cafeteria = 0,35 l/s
Velocitat = 1,2 m/s
Diàmetre interior acometida = 19 mm
Pèrdua de càrrega unitària = 100 mmcda = 0,10 mcda/m

Qinst Ø Interior Pèrdua càrrega
(dm3/s) (mm)  (mmcda)

Bany Lavabo 0,3 20 70

DIMENSIONAT ACS - EDIFICI B

Ús Aparell

Kv =  ����
��(���)

=  ����
��(���) = 

2. SANEJAMENT

2.1 DIMENSIONAMENT DE LA XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

Coberta
1A
1B
1C
1D
2

3A
3B
4A
4B
5

4.2.1.a Càlcul del diàmetre dels baixants de coberta en  la coberta 
de major superfície 4A:

Baixant
1
2
3
4

29
29

Sup. Horitzontal (m2) Nombre embornals
43,5
37,5
83

2
2
2
2
2

54
29

384
28,2

172,5

2
2
4
2
3

COBERTA 4A
Sup. de servei (m2)

63
50

Diàmetre nominal (mm)
108,4 63

111,1
56

107,7 63
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2.2 DIMENSIONAMENT DE LA XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

En primer lloc es busca el nombre d'unitats de desguàs equivalents a 
cada aparell (UD):

*En el cas d'inodor el diàmetre mínim serà de 110 mm.

Ús Aparell UD
Lavabo 2
Inodor 5

Aigüera 6
Rentaplats 6

Lavabo 2
Inodor 5

Lavabo 2
Inodor 5

12 UD · 1 = 12 UD 63 mmCuina-Cafeteria

Bany-Cafeteria

Total (·n plantes) Diàmetre baixant (mm)

Bany-Edifici A 7UD · 4 = 28 UD 63 mm -> Mín. 110 mm

Bany-Edifici B 7UD · 3 = 21 UD 75 mm -> Mín. 110 mm

50 mm -> Mín. 110 mm7UD · 1 = 7 UD

Càlcul de col·lectors entre els aparells i els baixants. Es considera una pendent del 2%.

Ø petita UD
evacuació Total

Lavabo 2 40
Inodor 5 110

Aigüera 6 50
Rentaplats 6 50

Lavabo 2 40
Inodor 5 110

Lavabo 2 40
Inodor 5 110

Bany-Edifici B 110 mm

7

7

Bany-Edifici A 110 mm

Cuina-Cafeteria 50 mm

UD Diàmetre col·lector

7

12

Bany-Cafeteria 110 mm

Ús Aparell
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3 CLIMATITZACIÓ
En tots els edificis la climatització es resolt a través de la instal·lació 
d'un sistema d'aerotèrmia.
L'energia necessària es produeix a partir de bombes de calor d'aire-
aigua situades en la coberta, des d'on es distribueix l'energia cap als
 fancoils i les UTAS. 

3.1 Aigua-Aire (FANCOIL) 

Potencia demandada = 100 W/m2 · Superfície (m2)
*S'utilitza el valor de 100 W/m2 per façanes amb un alt percentatge de
 vidre.

Càlcul Edifici A - planta baixa 
Pot. = 100 · 508 = 50800 W = 50,8 kW
Amb 4 bombes de calor per planta
50,8 / 4 = 12,7 kW cada bomba de calor

Caudal de clima (Vv) = Q / (Pe·At·Ce)= 
12700W / (1,2·10·0,28) = 3779,76  m3/h = 1,05 m3/s

Secció (Sc) = Vc/v = (1,05 m3/s) / (5m/s) = 0,21 m2
Conducte fancoil = 50x45cm conducte

Càlcul Cafeteria
Pot. = 100 · 77,2 = 7720 W = 7,72 kW

Caudal de clima (Vv) = Q / (Pe·At·Ce)= 
7720W / (1,2·10·0,28) = 2297,62 m3/h = 0,64 m3/s

Secció (Sc) = Vc/v = (0,64 m3/s) / (5m/s) = 0,13 m2
Conducte fancoil = 45x40 cm conducte

Càlcul Edifici B - planta baixa 
Pot. = 100 · 200,70 = 20070 W = 20,7 kW
Amb dues bombes de calor per planta
20,7 / 2 = 10,35 kW cada bomba de calor

Caudal de clima (Vv) = Q / (Pe·At·Ce)= 
10350W / (1,2·10·0,28) = 3080,36 m3/h = 0,85 m3/s

Secció (Sc) = Vc/v = (0,85 m3/s) / (5m/s) = 0,17 m2
Conducte fancoil = 45x40 cm conducte
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3.2 Aire-Aire (UTA)

Càlcul Edifici A - planta baixa 
Pot. = 12,7 KW

Vv = 3779,76 m3/h = 1,05 m3/s
V = 4700 m3/h = 1,30 m3/s

Sc = V/v = 1,30 (m3/s) / 5(m/s) = 0,26 m2
Impulsió = 65x40 cm conducte

Càlcul Cafeteria
Pot. = 7,72 kW

Vv = 2297,62 m3/h = 0,64 m3/s
V = 2350 m3/h = 0,65 m3/s

Sc = V/v = 0,65 (m3/s) / 5(m/s) = 0,13 m2
Impulsió = 55 x 25 cm conducte

Càlcul Edifici B - planta baixa 
Pot. = 10,35 KW 

Vv = 3080,36 m3/h = 0,85 m3/s
V = 4700 m3/h = 1,30 m3/s

Sc = V/v = 1,30 (m3/s) / 5(m/s) = 0,26 m2
Impulsió = 65x40 cm conducte

3.3 Ventilació

Ventilació Edifci A - Vestíbul públic

IDA 2 = Segons CTE aire de bona qüalitat (aules, oficines, entre altres.)
Caudal mínim d'aire exterior per persona = 12,5 dm3/s
CTE - 2 m2/persona = 168 m2 / 2 = 84 persones
Vv = 84 persones · 12,5 m3/s = 1050 l/s - 1,05 m3/s 
Sc = (1,05 m3/s) / (5 m/s) = 0,21 m2
Impulsió = 55x40 cm conducte

Ventilació Cafeteria

IDA 3 = Segons CTE aire de qüalitat mitja (cafeteries)
Caudal mínim d'aire exterior per persona = 8 dm3/s
CTE - 1,5 m2/persona = 82 m2 / 1,5 = 55 persones
Vv = 55 persones · 8 m3/s = 440 l/s - 0,44 m3/s 
Sc = (0,44 m3/s) / (5 m/s) = 0,088 m2
Impulsió = 30x30 cm conducte

Ventilació Edifci B - Vestíbul públic

IDA 2 = Segons CTE aire de bona qüalitat (aules, oficines, entre altres.)
Caudal mínim d'aire exterior per persona = 12,5 dm3/s
CTE - 2 m2/persona = 77 m2 / 2 = 39 persones
Vv = 39 persones · 12,5 m3/s = 487,5 l/s - 0,487 m3/s 
Sc = (0,487 m3/s) / (5 m/s) = 0,09 m2
Impulsió = 30x30 cm conducte
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4.5 NORMATIVA APLICABLE 

En la redacció i execució del projecte s’ha tingut en compte i s’assoleix el compliment 
de tots els decrets, normes i disposicions legals en vigor de les següents normes. 

 

Normatives urbanístiques:  

S’ha tingut en compte el Pla d’Ordenació Urbanístic de Manresa.  

POUM Juliol 2017 | Imatge extreta: https://www.manresa.cat/web/menu/3280-planejament-i-gestio-
urbanistica  

 

Codi Tècnic de l’edificació:  

- Seguretat estructural (CTE-DB-SE) 
- Seguretat en cas d’incendi (CTE-DB-SI) 
- Seguretat d’utilització i accessibilitat (DB-SUA) 
- Salubritat (DB-HS) 

Referent a les instal·lacions: 

- DB HE: Document Bàsic d’Estalvi d’Energia  
- DB HS: Document Bàsic de Salubritat 
- DB HR: Document Bàsic de Protecció contra el soroll 
- DB SUA-4: Document Bàsic de Seguretat contra el risc causat per il·luminació 

inadequada.  

UNE 149.201:2017. Subministrament d’aigua 

 

 

 

 

Normativa de seguretat en cas d’incendis (CTE-DB-SI) 

S.I-1. Propagació interior 

1.1 Compartimentació de sectors d’incendis 

 

En la planta baixa de l’edifici A i B la superfície en cap cas excedeix els 2.500 m2. La sala 

polivalent, amb seients fixes, té sortida directe a l’exterior i és independent de la resta 

de l’edifici.  

 

La resta de l’edifici té un programa de caràcter docent, el qual no excedeix els 4.000 

m2.  

La resistència al foc que requereixen els elements de compartimentació amb una altura 

inferior a 15 metres,  és la següent:  
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En el cas de la planta baixa de l’edifici A, amb un programa de caràcter més públic, es 

consideraran 90 minuts.  

S.I- 2. Propagació exterior 

En el cas del projecte, les façanes mitjaneres estan separades dels edificis veïns, per lo 

tant, no és necessari protegir els elements verticals separadors amb 120 minuts.   

S.I- 3. Evacuació d’ocupants 

3.1 Càlcul ocupació 
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3.2 Número de sortides i longitud dels recorreguts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Dimensionat mitjans d’evacuació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb una ocupació de 10 persones /m2 i una superfície interior del centre cívic de 1886,5 

m2, s’obté una ocupació de 189 persones. Així doncs, l’amplada mínima és de 1,20 

metres i es pot mantenir l’escala desprotegida. 

3.4 Protecció de les escales 

 

L’altura de l’edifici A és igual 14 metres i l’edifici B 10,70 metres. Per lo tant, l’escala pot 

estar desprotegida.  

S.I- 4. Instal·lacions de protecció contra incendis  
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Amb una ocupació de 10 persones /m2 i una superfície interior del centre cívic de 1886,5 

m2, s’obté una ocupació de 189 persones. Així doncs, l’amplada mínima és de 1,20 

metres i es pot mantenir l’escala desprotegida. 

3.4 Protecció de les escales 

 

L’altura de l’edifici A és igual 14 metres i l’edifici B 10,70 metres. Per lo tant, l’escala pot 

estar desprotegida.  

S.I- 4. Instal·lacions de protecció contra incendis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plantes disposen d’extintors portàtils cada 15 metres.  

En el cas de l’edifici A, al tenir una superfície major de 2.000 m2, disposa de boca 

d’incendi equipada, sistema d’alarma i sistema de detecció d’incendis.  

S.I- 5. Intervenció dels bombers 

Els vials d’aproximació dels vehicles dels bombers compleixen les següents condicions: 

- Amplada mínima lliure de 3,5 metres.  

- Altura mínima lliure de 4,5 metres. En el cas de la passarel·la, es troba a 7 metres 

d’altura.  

- Capacitat portant del vial de 20 kN/m2. 

S.I- 6. Resistència al foc de l’estructura  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

Es realitza el pressupost aproximat de la fonamentació i l’estructura de l’edifici A i B.   

*S’ha de preveure que al pressupost final s’haurien de sumar partides com l’envoltant de l’edifici, 

compartimentacions, acabats, entre altres.  

- Pressupost Edifici A:  

 

- Pressupost edifici B:  

 

* Pressupost detallat per partides adjunt als annexes.  

 



36MArq ETSAB - Línia Teoria i Projectes  Dilatar els límits Alba Guerrero Maraver
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1. CONTEXT I MORFOLOGIA URBANA       

1.1 Context urbà del barri Mión - Puigberenguer 

1.2 Morfologia i límits del barri Mión – Puigberenguer 

 

2. PRESSUPOST DETALLAT EDIFICI A 
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1. CONTEXT I MORFOLOGIA URBANA  

1.1_ CONTEXT URBÀ DEL BARRI MIÓN - PUIGBERENGUER 

El barri Mión-Puigberenguer està situat en el sector N-O de la ciutat, rodejat de forma 
irregular per la part alta del turó Puigberenguer. El tipus de casa que predomina al barri 
respon al model típic de la construcció: cases petites, d’una sola planta i de construcció 
bastant senzilla.  
  
Podem distingir 6 fases d’evolució fins a l’actualitat: 

 

Creixement Mión - Puigberenguer E 1 : 6 000 | Elaboració pròpia 

El sector de la Mión era a principis de segle XX terres de regadiu de la família Solé, 
propietaris de la casa Mión (enclavada en el creuament dels carrers Cadí i Callús). 
Aquesta família va vendre algunes propietats l’any 1931 i l’any 1939 es van construir un 
total de 9 edificis en la mateixa illa.  
  
En el període de 1940-1942 s’edifica en les mançanes on ja existien els primers 
habitatges, quedant el carrer Florida pràcticament configurat. 
  
L’any 1950 és considerat l’inici de l’expansió de Mión-Puigberenguer a causa de 
l’arribada d’immigrants de la península. Es comença un altre cop a edificar en els sectors 
més pròxims de la part alta del Puigberenguer i amb pitjors condicions d’edificabilitat. 
Encara, però, no es formava un barri amb identitat pròpia. Les migracions van produir 
un creixement i, alhora, una nova dinàmica amb una barreja de cultures. En el període 
1948-1955 hi va haver un increment del sòl degut al creixement de la demanda.  
  
L’edificació massiva va tenir lloc a partir de l’any 1955 degut al important èxode de 
famílies de totes parts de la península, sobretot d’Andalusia. Manresa va experimentar 
un creixement de la població, acomodant-se gran part de famílies en zones perifèriques 
de la ciutat com la Mión o St. Pau. El preu dels habitatges en aquesta zona, va anar 
augmentant malgrat que no es realitzés un mínim d’urbanització en el sector.   
  
A partir de 1962 era molt difícil aconseguir una llicència d’edificació a l’ajuntament, ja 
que feia falta un Pla d’Ordenació específic en el sector. Únicament es va deixar construir 
en alguns patis de carrers ja existents. Així que l’edificació del barri va començar a 
estancar-se. 
  
No serà fins a principis de l’any 2000 que degut a la demanda d’habitatge a Manresa 
es comencen a construir noves tipologies d’habitatge a la zona, edificis plurifamiliars a 
diferencia de la tipologia típica del barri, cases petites de 1 o 2 plantes.  
  
Així doncs, el barri va créixer sent una zona pagesa de Manresa, fins a convertir-se en un 
barri suburbial, malgrat la proximitat al centre de la ciutat. 
  
Al ser una zona de la ciutat sense planificació prèvia, no estava preparada per acollir 
una població densa i nombrosos habitatges en poc temps, així que els problemes 
derivats de servei públic es van agreujar ràpidament. Començant per serveis més 
necessaris com llum, aigua, clavegueram, enllumenat públic, recollida d’escombraries i 
altres més secundaris com telèfon, correu i acabant pel tipus escolar, sanitari i cultural.  
 
A finals dels anys 60, quatre germanes de la Companyia de Maria1 van instal·lar-se al 
barri i van iniciar l’escola Bressol. Gestionada per les  pròpies monges, va ser el primer 
equipament del barri. La creació de la guarderia va ser un fet transcendental, ja que un 
centenar llarg d’infants es van poder escolaritzar. Poc després, pares de la mateixa 
escola van promoure la millora del barri i l’any 1972 sorgí l’Agrupació de Veïns Barriada 
Mión-Puigberenguer, fruit de les necessitats col·lectives de tota mena que tenia el barri. 

 
1 La companyia de Maria és va instal·lar al 1968 encarregades de l’escola Bressol i altres tasques de promoció 
humana. Les germanes van tenir molta presència al barri.  
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El sector de la Mión era a principis de segle XX terres de regadiu de la família Solé, 
propietaris de la casa Mión (enclavada en el creuament dels carrers Cadí i Callús). 
Aquesta família va vendre algunes propietats l’any 1931 i l’any 1939 es van construir un 
total de 9 edificis en la mateixa illa.  
  
En el període de 1940-1942 s’edifica en les mançanes on ja existien els primers 
habitatges, quedant el carrer Florida pràcticament configurat. 
  
L’any 1950 és considerat l’inici de l’expansió de Mión-Puigberenguer a causa de 
l’arribada d’immigrants de la península. Es comença un altre cop a edificar en els sectors 
més pròxims de la part alta del Puigberenguer i amb pitjors condicions d’edificabilitat. 
Encara, però, no es formava un barri amb identitat pròpia. Les migracions van produir 
un creixement i, alhora, una nova dinàmica amb una barreja de cultures. En el període 
1948-1955 hi va haver un increment del sòl degut al creixement de la demanda.  
  
L’edificació massiva va tenir lloc a partir de l’any 1955 degut al important èxode de 
famílies de totes parts de la península, sobretot d’Andalusia. Manresa va experimentar 
un creixement de la població, acomodant-se gran part de famílies en zones perifèriques 
de la ciutat com la Mión o St. Pau. El preu dels habitatges en aquesta zona, va anar 
augmentant malgrat que no es realitzés un mínim d’urbanització en el sector.   
  
A partir de 1962 era molt difícil aconseguir una llicència d’edificació a l’ajuntament, ja 
que feia falta un Pla d’Ordenació específic en el sector. Únicament es va deixar construir 
en alguns patis de carrers ja existents. Així que l’edificació del barri va començar a 
estancar-se. 
  
No serà fins a principis de l’any 2000 que degut a la demanda d’habitatge a Manresa 
es comencen a construir noves tipologies d’habitatge a la zona, edificis plurifamiliars a 
diferencia de la tipologia típica del barri, cases petites de 1 o 2 plantes.  
  
Així doncs, el barri va créixer sent una zona pagesa de Manresa, fins a convertir-se en un 
barri suburbial, malgrat la proximitat al centre de la ciutat. 
  
Al ser una zona de la ciutat sense planificació prèvia, no estava preparada per acollir 
una població densa i nombrosos habitatges en poc temps, així que els problemes 
derivats de servei públic es van agreujar ràpidament. Començant per serveis més 
necessaris com llum, aigua, clavegueram, enllumenat públic, recollida d’escombraries i 
altres més secundaris com telèfon, correu i acabant pel tipus escolar, sanitari i cultural.  
 
A finals dels anys 60, quatre germanes de la Companyia de Maria1 van instal·lar-se al 
barri i van iniciar l’escola Bressol. Gestionada per les  pròpies monges, va ser el primer 
equipament del barri. La creació de la guarderia va ser un fet transcendental, ja que un 
centenar llarg d’infants es van poder escolaritzar. Poc després, pares de la mateixa 
escola van promoure la millora del barri i l’any 1972 sorgí l’Agrupació de Veïns Barriada 
Mión-Puigberenguer, fruit de les necessitats col·lectives de tota mena que tenia el barri. 

 
1 La companyia de Maria és va instal·lar al 1968 encarregades de l’escola Bressol i altres tasques de promoció 
humana. Les germanes van tenir molta presència al barri.  

A partir d’aquest moment, es van començar a promoure tot tipus d’activitats lúdic-
culturals com reivindicatives i gràcies a les gestions de l’Associació de Veïns i l’Associació 
de Pares de la guarderia Bressol, l’any 1980 va començar a funcionar la primera escola 
del barri, l’Escola Puigberenguer. 
  
Un dels fets més rellevants de la Mión va ser la lluita per l’asfaltatge i la correcte 
urbanització dels seus carrers, cosa que no s’assolí fins als anys 80. Mentre a la resta de 
Manresa inauguraven monuments i jardins, la Mión es manifestava per aconseguir la 
urbanització total del barri. Finalment, les obres van acabar l’Octubre de 1983.  
  
 A partir de 1982, el barri va aconseguir les mínimes estructures i serveis, però encara 
quedava un llarg camí per ser un barri digne. A principi dels 90 va sorgir la iniciativa d’una 
residència per a la gent gran. El barri començava a envellir i hi havia una preocupació 
general per aquest col·lectiu. Després d’anys i anys de reivindicació, finalment al 2006 
s’inaugura la residència.  
  
La configuració del barri Mión-Puigberenguer, no hauria estat possible sense tota la lluita 
veïnal. Així doncs, podem extreure que la composició de la ciutat es defineix per la 
configuració física de l’espai; buits i plens que generen una perspectiva funcional i 
morfològica, però a la configuració física se li ha de sumar la configuració social de 
l’espai, és a dir, una visió antropològica. Tal com defineix Muntañola i Thornberg, al llibre 
Topogénesis2, a part del funcionament i articulació d’un lloc, a l’arquitectura s’han 
d’afegir aquells vincles emocionals i vivencials que els habitants generen. Així doncs, a 
l’espai físic el dotem de conceptes com la memòria, la identitat i l’arrelament. 
  
Segons Gravano, “Este se consolida como un espacio físico compuesto por un mundo 
de significados de carga simbólica, transferidos generacionalmente, que determinan 
valores de diferenciación e identidad que estructuran y organizan el territorio, que dan 
origen a una imagen específica con atributos apropiados por los residentes.”3 

El barri es converteix en un contenidor urbà que dóna límit territorial i conté la 
quotidianitat i desenvolupament social dels individus que l’habiten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
2  Muntañola Thornberg, Josep. Topogénesis: Fundamentos de una nueva arquitectura. Barcelona. Edicions UPC, 
1979. 
3  Gravano, Ariel. Antropología de lo Urbano. LOM, 2016. 

 

 

1.2_ MORFOLOGIA I LÍMITS DEL BARRI MIÓN – PUIGBERENGUER 

 

Per la configuració geogràfica de la part urbana del barri, amb el Puigberenguer que 
separava amb el centre de la ciutat, hi havia dos accessos principals que després es 
bifurcaven en caminets. Els dos camins de carro eren de la Gravera i el de Joncadella. 
El de la Gravera es va adequar com a camí, quan als anys quaranta i cinquanta van 
treure molta sorra de la muntanya del Puigberenguer, en una època d’acceleració de 
la construcció a Manresa.  Aquest no ha estat mínimament condicionat al pas dels 
vianants fins al 2018. 
  
“Per donar la volta a la muntanya hi havia un camí estret on ara hi ha el carrer Pirineu. 
Els tres carrers, Madrid, Rajadell i Saragossa, quedaven aïllats.” Antoni Puig4 
  
Per la part Nord i Oest no existeixen límits físics definits, així que s’estenen línies de regadiu 
a partir de l’última línia d’edificació. A partir de la plaça de l’Escorxador queda en 
contacte amb el casc urbà de la ciutat un altre nucli del barri que limita amb el carrer 
Barcelona. A la zona Sud del Puigberenguer, no s’han previst adequadament els 
accessos al barri a partir d’aquest punt i acaba la prolongació del carrer Alcalde 
Armengou de forma brusca.  
  
“Per qualsevol cosa s’havia d’anar al centre, ja fos a l’escola, a cal metge, o a fer la 
compra, sempre trepitjant terra, fang o pols. Es podia agafar l’autobús al Matadero, 
però no arribava a la Mión ni, encara menys, a la Verge de les Neus. Sovint els barris 
estaven a les fosques perquè “algú” trencava les bombetes dels fanals a cops de 
pedra.” Higini Majó5 
 

 

 

 

 

  

 
4 Entrevista a Antoni Puig, veí del barri. 
5  Entrevista a Higini Majó, veí del barri. 
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Presupuesto: PFM_EDIFICI

1.1.- Regularización

1.1.1 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y
vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o
formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados. 282,360 7,00 1.976,52

Total 1.1.- CR Regularización: 1.976,52
1.2.- Superficiales

1.2.1 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable
metálico, para zapata de cimentación, formado
por paneles metálicos, amortizables en 200
usos, y posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso elementos de sustentación,
fijación y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido
desencofrante. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza
y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 180,180 20,73 3.735,13

1.2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 41,1 kg/m³. Incluso armaduras
de espera del pilar, alambre de atar y
separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de
los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de
separadores y fijación de las armaduras. Vertido
y compactación del hormigón. Coronación y
enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 126,115 166,29 20.971,66

Total 1.2.- CS Superficiales: 24.706,79
1.3.- Arriostramientos
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1.3.1 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable
metálico, para viga de atado, formado por
paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y
líquido desencofrante, para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido
desencofrante. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza
y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 46,350 22,16 1.027,12

1.3.2 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable
metálico, para viga centradora, formado por
paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y
líquido desencofrante, para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido
desencofrante. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza
y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 97,910 22,16 2.169,69

1.3.3 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
64,5 kg/m³. Incluso alambre de atar y
separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con
separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y
enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 9,300 208,36 1.937,75
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1.3.4 m³ Viga centradora de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
58,2 kg/m³. Incluso alambre de atar y
separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con
separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y
enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 19,620 196,69 3.859,06

Total 1.3.- CA Arriostramientos: 8.993,62

Total presupuesto parcial nº 1 Cimentaciones: 35.676,93
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2.1.- Hormigón armado

2.1.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
reutilizable para formación de pilar rectangular o
cuadrado de hormigón armado, con acabado
tipo industrial para revestir en planta de hasta 3
m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de chapas metálicas, amortizables en
50 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
berenjenos y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de
encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 213,640 22,39 4.783,40

2.1.2 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
reutilizable para formación de pilar rectangular o
cuadrado de hormigón armado, con acabado
tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y
4 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de chapas metálicas, amortizables en
50 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
berenjenos y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de
encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 427,200 24,63 10.521,94

2.1.3 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de
hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 91,5 kg/m³.
Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 37,868 304,07 11.514,52

Presupuesto parcial nº 2 Estructuras
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2.1.- Hormigón armado

2.1.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
reutilizable para formación de pilar rectangular o
cuadrado de hormigón armado, con acabado
tipo industrial para revestir en planta de hasta 3
m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de chapas metálicas, amortizables en
50 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
berenjenos y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de
encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 213,640 22,39 4.783,40

2.1.2 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
reutilizable para formación de pilar rectangular o
cuadrado de hormigón armado, con acabado
tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y
4 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de chapas metálicas, amortizables en
50 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
berenjenos y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de
encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 427,200 24,63 10.521,94

2.1.3 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de
hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 91,5 kg/m³.
Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 37,868 304,07 11.514,52
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2.1.4 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de
hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 93,4 kg/m³.
Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 20,606 307,87 6.343,97

2.1.5 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
para formación de viga descolgada, recta, de
hormigón armado, con acabado tipo industrial
para revestir en planta de hasta 3 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables
en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso líquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado.
Humectación del encofrado. Desmontaje del
sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 794,680 30,98 24.619,19

2.1.6 m³ Viga de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 77,4
kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 172,220 289,16 49.799,14

Presupuesto parcial nº 2 Estructuras
Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PFM_EDIFICI Página 5

2.1.7 m² Estructura de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, con un volumen total de
hormigón en forjado y vigas de 0,106 m³/m², y
acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de
paños, vigas y zunchos, cuantía 1,6 kg/m²,
constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 30 cm, intereje de 72 cm;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado tipo industrial para
revestir, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos,
estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables
en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos;
vigueta pretensada T-18 25+5; bovedilla de
hormigón; capa de compresión de 5 cm de
espesor, con armadura de reparto formada por
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre
de planta de entre 3 y 4 m. Incluso agente
filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado.
Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de
la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación
de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje
del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos
los elementos integrantes de la estructura
señalados en los planos y detalles del Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye los pilares. 1.749,650 65,25 114.164,66
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2.1.8 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de
sistema de encofrado a dos caras con acabado
tipo industrial para revestir, realizado con
paneles metálicos modulares, amortizables en
150 usos, para formación de muro de hormigón
armado, de entre 3 y 6 m de altura y superficie
plana, para contención de tierras. Incluso,
pasamuros para paso de los tensores,
elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y
líquido desencofrante, para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Colocación de pasamuros para paso de
los tensores. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación
del encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 1 m². 323,850 22,25 7.205,66

2.1.9 m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de
30 cm de espesor medio, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 46,4
kg/m³, ejecutado en condiciones complejas.
Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura
con separadores homologados. Formación de
juntas. Vertido y compactación del hormigón.
Curado del hormigón. Resolución de juntas de
construcción. Limpieza de la superficie de
coronación del muro.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 48,540 207,13 10.054,09

Total 2.1.- EH Hormigón armado: 239.006,57

Total presupuesto parcial nº 2 Estructuras: 239.006,57
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 Cimentaciones 35.676,93
1.1.- Regularización 1.976,52
1.2.- Superficiales 24.706,79
1.3.- Arriostramientos 8.993,62

2 Estructuras 239.006,57
2.1.- Hormigón armado 239.006,57

Total .........: 274.683,50

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.


