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RESUM 
 

 El present projecte de fi de carrera consisteix en el disseny de 

l’estructura i els sistemes de seguretat d’una nau industrial dedicada a l’ús 

logístic, ubicada a Sant Boi de Llobregat (Barcelona). 

 

Inicialment, es procedeix a la recerca d’un solar adient a les condicions 

indicades pel client. Posteriorment es decideix la distribució de la nau i es 

realitza un primer disseny tenint en compte les restriccions donades tant per les 

diferents normatives i plans específics com per les necessitats del client. 

 

Un cop estan establerts tant la selecció de terreny com la distribució i disseny 

de la nau industrial, s’inicien els càlculs estructurals. 

 

Quan es tenen calculades les influencies externes e internes que afectaran a la 

nostra estructura es procedeix a fer un pre-dimensionament. A aquest primer 

disseny se li apliquen les forces calculades anteriorment i acte seguit es 

procedeix a la comprovació i ajust dels perfils fins a obtenir una estructura 

funcional que compleixi els requisits. 

 

La següent tasca serà llavors l’estudi específic dels perfils per tal d’optimitzar al 

màxim l’aprofitament de cadascun i reduir així el pes total de l’estructura i, 

consegüentment, el preu final. 

 

D’altra banda, s’exposaran els diferents sistemes de seguretat aplicables al 

perímetre del solar i s’analitzarà la zona d’ubicació dels mateixos. També es 

realitzarà un petit estudi de les cimentacions que requereixin les estructures 

metàl·liques de subjecció dels elements de seguretat. 
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1 Prefaci 
 

 

 

1.1 Origen del projecte 
 

L’origen d’aquest projecte sorgeix de la convergència de dues idees; d’una 

banda la inquietud de profunditzar més en el disseny i càlcul d’estructures, i 

d’altra banda de la intenció de fusionar aquesta inquietud amb els 

coneixements adquirits al lloc de treball per tal de donar una solució més 

complerta. 

 

 

 

1.2 Motivació 
 

La realització del present projecte ve motivada per la voluntat de l’autor de 

finalitzar els estudis iniciats l’any 2011. 

 

El món de la enginyeria mecànica és molt ample i dona accés a diferents 

àmbits laborals, aquest fet combinat amb la voluntat de l’autor d’ampliar 

coneixements en l’àmbit projectista fan que s’agafi com a transfons del TFG el 

disseny d’una nau industrial. 
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2 Introducció 
 

2.1  Objectius del projecte 
 

Els objectius d’aquest projecte son d’una banda el disseny i comprovació, amb 

la seva posterior optimització, d’una  nau industrial metàl·lica dedicada a l’ús 

logístic ubicada al polígon del Fonolllar Sud al municipi de Sant Boi de 

Llobregat. 

 

D’altra banda s’exposaran els diferents sistemes de seguretat necessaris per a 

la protecció del solar i es realitzaran càlculs referents a les cimentacions de les 

estructures de fixació que engloben aquests equips.  

 

 

2.2  Abast del projecte 
 

L’abast del projecte rau en la definició dels diferents elements estructurals que 

composen la nau industrial. 

 

L’autor, sota normativa i tenint en compte les exigències del client final haurà 

de realitzar un disseny que s’adeqüi a les necessitats i afavoreixi els processos 

per als quals estigui destinada l’estructura. 

 

Al projecte es tractaran el disseny de l’estructura metàl·lica, tenint en compte 

les diverses forces, tant internes com externes, que afectaran a l’estructura. 

Aquestes es calcularan tal com demanden els criteris del CTE.  

 

Tant la cimentació de la nau com la seva elevació del terreny, juntament amb 

les accions tèrmiques i sísmiques quedaran fora de l’abast del present disseny. 

 

El projecte contindrà també un apartat de comparativa estructural i de disseny 

per tal d’adequar la nau a les necessitats extretes de la futura funcionalitat que 

tindrà, de l’estètica del polígon on es situarà i directament per peticions de 

client. Un posterior procés d’optimització de perfils per tal de reduir el volum de 

material total i optimitzar al màxim l’estructura serà el pas final. 
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Tot això es durà a terme mitjançant l’eina informàtica CYPE “Arquitectura e 

Ingenieria”. 

 

Respecte a la seguretat, tot i que es descriuran els elements a instal·lar i es 

justificarà el posicionament d’aquests i la quantitat d’elements estructurals 

necessaris per a la seva fixació (bàculs), s’aprofundirà més en els daus de 

cimentació requerits ja que es la part més “mecànica” d’aquest estudi. 

 

 

2.3  Sol·licitant  
 

El titular d’aquesta activitat és l’empresa C. Luxor s.l amb domicili social a 

efectes de notificacions al carrer Industria Nº 8, en la comarca del Baix 

Llobregat, concretament en el municipi de Sant Boi de Llobregat (08830), que 

pertany a la província de Barcelona, actuant com a representant de la mateixa 

el Sr. Tomàs Roig amb D.N.I: 57 484 629.‐X. 

 

 

2.4  Facultatiu 
 

Julián Pérez Santiago 

 

Enginyer Tècnic Industrial 

 

Nº de precol·legiat: 55228 

 

Per notificacions dirigir-se a : 

 

JP&S Estructures S.L 

 

c/ Consell de Cent, 15  

 

Tel. 93 16 66 814  

625 15 35 15 

 

Mail jpsest@jpsestructures.es 

 

mailto:jpsest@jpsestructures.es
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2.5 Condicions inicials 
 

2.5.1    Exigències i condicionaments per part de la propietat 

 

La propietat vol una nau industrial d’uns 2000 m2 de planta baixa on pugui 

desenvolupar el gruix del procés productiu de la forma més eficient possible, a 

més el terreny ha de permetre instal·lar al voltant d’aquesta un seguit 

d’estructures (bàculs) on el client vol fixar un sistema de seguretat per protegir i 

controlar en tot moment els diversos processos. 

 

El client defineix també la necessitat d’una planta pis per donar un servei 

d’atenció telefònica i reclamacions, i la condició inamovible de tenir el despatx 

de gerència i la sala de control de seguretat fora de l’abast dels treballadors. 

 

La idea per tant, és la realització d’una nau PB més P2. 

 

Per tal d’arribar a una solució òptima, els diferents nivells han de contenir les 

àrees següents: 

 

-Planta baixa:  

 

 Recepció 

 Sala de reunions/conferències 

 Banys  

 Gran zona magatzem/molls de càrrega 

 Sala escales/ascensor 

 

-Planta primera: 

 

 Zona d’oficines 

 Banys 

 Sala office/menjador 

 Sala escales/ascensor 
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-Planta segona: 

 

 Oficina de gerència 

 Sala amb centre de control del sistema de seguretat 

 Sala escales/ascensor 

 

2.5.2    Limitacions de la parcel·la 

 

L’espai a utilitzar està limitat per normativa ja que s’han de respectar unes 

distàncies mínimes respecte les parcel·les confrontants i el carrer. 

  

Com a factor limitant, cal destacar també el fet de que s’han de contemplar un 

mínim de places d’aparcament segons indica la normativa del polígon. 

 

La parcel·la està situada en un terreny pràcticament pla, per tant, el desnivell 

del mateix no serà un factor condicionant alhora de projectar. 

 

2.5.3    Exigència de la normativa 

 

La normativa que afectarà al desenvolupament del projecte és la següent: 
 
‐ Del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE): 

- “Documento Básico Seguridad Estructural” (DB‐SE). 
 

- “Documento Básico Seguridad Estructural” (DB‐SE) – “Acciones en la 
edificación”. 

 
- “Documento Básico Seguridad Estructural” (DB‐SE) – “Acero”. 

 
‐ Del Pla especial de reordenació del polígon industrial Fonollar Sud-Bullidor 
 
‐ Del Pla General Metropolità de Barcelona 
 
Capítols més rellevants: 

- Tom 2, capítols 1 i 3 
- Tom 3, capítols 2, 3 i 4 

 
‐ El Pla de millora urbana de parcel·les al sector polígon industrial Fonollar-sud 
(carrers Principat d'Andorra, Doctor Josep Castells i carretera de Santa Creu de 
Calafell) 
 
‐ “Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) “ 

 
‐ “ Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y eficicación 
(NCSR‐02)”. 
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3  Programa de necessitats 

 

3.1  Emplaçament geogràfic 
 

L’obra objecte del present projecte es situa al terme municipal de Sant Boi de 

Llobregat, a la comarca del Barcelonès, Catalunya.  

La parcel·la es troba entre el c. Santa Creu de Calafell N° 87-91, el c. Doctor 

Josep Castells  N° 21 i el c. Andorra Nº 46-48 del Polígon “Fonollar”, i té una 

superfície de 4800 m2. 

 

  
Ubicació del solar 

 

3.2  Dades cadastrals 
 

La parcel·la consta d’un solar propietat del sol·licitant. 

Les dades cadastrals són les següents: 

 

Solar amb accés pel carrer Santa Creu de Calafell 

Referència: 9556308DF1795E 

Tipus: Sòl sense identificar 

Coordenades UTM-30: X= 921.524  Y= 4.587.285 

Coordenades UTM-31: X= 419.345  Y= 4.575.482 

Número de la parcel·la: 08 

Superfície: 4800 m2 

Perímetre: 287.86m 
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3.3  Orientació i topografia de la parcel·la 
 

La orientació de la parcel·la és del tipus següent: 

 

 
Orientació de la parcel·la 

 

 

3.4  Parcel·les confrontants 
 

Totes les parcel·les que envolten el solar a edificar estan destinades a ús 

industrial/comercial, segons marca el planejament urbanístic. 

Les naus industrials que envolten el solar no superen els quinze metres 

d’altura. 

 

 
Edifici colindant pel C/ Andorra 
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     Edifici colindant pel C/ Dr. Josep Castells 

 

 

 
Edifici colindant per la Ctra. Santa Creu de Calafell 
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4  Descripció del procés productiu 
 

En aquest apartat s’explicarà quin és el procés productiu de l’activitat en 

qüestió, com és la distribució en planta dels diferents pisos de la nau i com 

seran per tant,  els Lay‐Out. 

 

S’ha d’aclarir, per a comprendre el següent apartat, que l’empresa es dedicarà 

íntegrament a serveis logístics. 

 

 

4.1  Estades i espais dedicats 
 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, l’empresa es dedicarà íntegrament a 

serveis logístics. Per tant, la distribució de les plantes ha de ser coherent amb 

els processos que hi tindran lloc al seu interior i han de respectar també les 

exigències del client, anteriorment exposades. 

 

Es decideix per tant, una distribució de la forma següent: 

 

 

PLANTA BAIXA  

Estada Àrea 

Recepció 

Sala de reunions 

WC homes 

WC dones 

Zona moll càrrega/magatzem 

Passadissos 

Zona escales/ascensor 

133.32 m2 

43.25 m2 

15.97 m2 

15.97 m2 

1682.41 m2 

26.38 m2 

62.7 m2 

 

 

 De la planta baixa cal destacar també: 

 

 La nau tindrà les cimentacions de tal forma que elevaran l’estructura 1 

metre per sobre el nivell del sòl amb motiu d’anivellar i facilitar les 

maniobres als molls de càrrega 

 

 L’entrada principal tindrà dimensionada sota la normativa vigent una 

rampa per garantir l’accés a minusvàlids. 
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 Al trobar-se la cimentació de l’estructura elevada de la cota sòl, tindrem 

dimensionades unes escales tant a l’entrada principal com als accessos 

secundaris per a treballadors ubicats a la zona moll càrrega/magatzem. 

 

 La part davantera a l’entrada principal serà la destinada a pàrquing, 

amb 28 places, 4 d’elles reservades per a minusvàlids. L’accés a 

aquesta zona vindrà donat pel carrer Andorra. 

 La zona de recepció tindrà al seu interior una part que donarà la funció 

de sala d’espera. 

 

 La zona de càrrega/descàrrega contempla un total de 10 molls de 

càrrega amb portes de 4m d’amplada aptes per a qualsevol tipus de 

vehicles, tenint 6 dels molls adaptats per als tràilers rígids més grans 

maniobrables de 18m de llargada. Els molls seran accessibles tant pel 

carrer Dr Josep Castells com per la carretera Santa Creu de Calafell. 

 

 A la zona moll càrrega/magatzem hi haurà una petita sala de 22.94 m2 

on els xofers hauran de passar a signar les càrregues que 

deixen/extreuen. 

 

 

PLANTA 1er PIS  

Estada Àrea 

Oficines administració/reclamacions 

WC homes 

WC dones 

Office/menjador 

Zona escales/ascensor 

Passadissos 

133.32 m2 

15.97 m2 

15.97 m2 

43.25 m2 

62.7 m2 

28.79m2 

 

 

 

PLANTA 2n PIS  

Estada Àrea 

Gerència 

Centre de Control 

Passadissos 

Zona escales/ascensor 

45.56 m2 

45.56 m2 

15.32 m2 

43.56 m2 
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4.2  Personal  
 

L’empresa disposarà del següent personal, el qual haurà de treballar en un únic 

torn de vuit hores. El personal es distribueix de la següent forma: 

 

 Recepció  1 treballador 

 Zona moll càrrega/magatzem  9 treballadors 

 Oficines administració/reclamacions  6 treballadors 

 Sala de Control  1 treballador 

 Gerència  1 treballador 

 

Fent un total de 18 treballadors. 

 

 

 

 

4.3 Materials que hi ha normalment a la nau 

 
Al ser una empresa dedicada a la logística no tindrà un material propi específic. 

 

Tret del material d’oficina i els petits elements per al manteniment de la 

maquinaria que utilitzin (“toros”), el material més abundant serà paqueteria 

diversa. Aquesta podrà contenir elements de tot tipus no sent visibles per als 

treballadors a primera vista ja que hauran d’estar embalats. 

 

 Les diferents condicions especials respecte al material interior quedaran 

notificades a la part d’observacions de la fitxa o prèviament mitjançant trucada 

telefònica. 

 
 
 
4.4 Descripció del procés 
 

A continuació es passarà a explicar detalladament el funcionament del procés 

des de l’arribada d’un element fins a la seva sortida. 
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1. Arribada: 

 

- En aquest primer pas podem tenir dues variants, que el client truqui per a 

que es passi a recollir l’element o que el porti directament a les 

instal·lacions.  

 

 Si el client truca: Serà atès per la recepcionista, la qual el 

redireccionarà a una operadora especialitzada. El client 

haurà de donar les dades de remitent i destinatari, així 

com pes i volums aproximat del paquet. També haurà de 

seleccionar el tipus de servei que vol (24h, 10, exprés...) i 

donar constància de les possibles característiques 

extraordinàries relacionades amb el paquet. 

 Si el client porta el paquet: Haurà de donar les dades de 

remitent i destinatari així com les possibles 

característiques especials juntament amb el paquet a la 

recepcionista. 

 

2. Gestió: 

 

- Aquí definirem que passa quan el paquet es lliurat a l’empresa. 

 

 Si el xofer l’ha recollit, el portarà juntament amb la resta 

de la càrrega i serà descarregat a un dels molls. Mentre 

els operaris descarreguen, el xofer haurà d’anar a la 

saleta de la zona magatzem a donar constància dels 

albarans que té, per que es puguin anotar les recollides 

dutes a terme i la quantitat de paquets que es lliuren a 

magatzem.  

Un cop descarregats, cada paquet es informatitzat i se li 

posarà un adhesiu amb un codi de barres en funció del 

tipus de servei i la zona d’entrega. 

Atenent-se a aquests adhesius, els operaris classificaran 

i emmagatzemaran els paquets fins el moment de 

dona’ls-hi  sortida. 
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 Si el paquet ha estat portat pel client, passarà a la zona 

magatzem on es pesarà i se li calcularà el volum per 

aplicar la tarifa adient. La recollida passarà a ser 

notificada a la saleta i posteriorment el paquet serà 

informatitzat i se li assignarà un adhesiu. 

Després d’això el paquet serà emmagatzemat juntament 

amb la resta. 

 

3. Extracció / Entrega:  

 

- Finalment descriurem el pas final del procés que hauran de passar els 

elements. De nou aquí tenim dues opcions, la recollida directa a la nau o la 

entrega mitjançant xofer. 

 

 Si el client recull directament el paquet: Haurà de signar 

la recollida a recepció i se li entregarà el paquet. En el 

mateix moment que això finalitzi, la recollida serà 

notificada a la saleta i es donarà constància a nivell 

informàtic. 

 Si el paquet l’extrau un xofer: Haurà de recollir la fulla 

d’entregues que se li assignarà a la saleta mentre els 

operaris carreguen el vehicle. Al finalitzar la ruta haurà de 

portar a la saleta els comprovants d’entrega signats pels 

clients. 

 

4.5 Distribució en planta (Lay-Outs) 
 

Per tal de realitzar una nau òptima per al client, que s’adeqüi a l’activitat de 

l’empresa i que permeti realitzar de la millor manera els processos que tindran 

lloc al seu interior, s’ha de realitzar un estudi de les distribucions de les 

diferents plantes. 

 

La parcel·la consta de tres accessos diferents, cadascun adequat a diferents 

necessitats. 
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 L’accés pel C/ Andorra quedarà destinat per a clients i treballadors 

operaris/administratius de tal manera que la seva mobilitat no generi 

interferències amb els transportistes. 

 

L’accés pel c/ Doctor Josep Castells serà destinat a transportistes donant accés 

directe als molls de càrrega, amb preferència per a vehicles especialment 

llargs, com els tràilers rígids de 18m 

 

Finalment trobem l’accés per la part de la crta. de Santa Creu de Calafell, 

aquest accés serà destinat també per als transportistes especialment amb 

vehicles de menors mides. 

 

El fet de tenir tres accessos diferenciats permet la ràpida i poc congestionada 

fluència dels vehicles pels voltants de la nau. Això permet una millor 

organització i per tant una acceleració dels processos, optimitzant així la 

combinació d’entrades/sortides de vehicles de manera simultània. 

 

La planta baixa consta d’una recepció primària on es designarà una part per a 

zona d’espera. Aquesta serà la imatge corporativa i el primer contacte amb el 

client. 

 Aquesta secció esta connectada amb la part de moll/magatzem per facilitar la 

inserció de mercaderies portades directament pels clients. 

 

A la banda esquerra de la recepció es troben les escales i l’ascensor, de 

manera que l’accés a les plantes 1ª i 2ª estarà sempre controlat. 

 

A la banda dreta de la recepció trobem una àrea tancada que inclou, 

connectats mitjançant un passadís, d’una banda dues zones WC diferenciades 

i cada una amb un sanitari acondicionat per a minusvàlids i d’altra banda una 

sala destinada per a reunions. 

 

El fet de tenir la sala de reunions a la planta baixa però aïllada, és degut a la 

idea de mantenir gerència fora de l’abast de tercers però sense deixar d’oferir 

un cert grau de serietat e importància enfront possibles grans clients que 

requereixin l’ús de presentacions amb gràfics, powerpoints etc.  
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La zona moll/magatzem contemplà un espai molt ample sense separacions ni 

passadissos per tal de facilitar les maniobres dels “toros” i els operaris. 

Dins aquesta part hi haurà a la part dreta segons accedim per recepció una 

petita sala destinada al control de recollides/sortides dels elements. 

 

La planta 1er pis està destinada a oficines per poder atendre les qüestions més 

administratives com reclamacions o sol·licituds de recollides. 

 

Bàsicament té tres grans zones diferenciaries, la part d’accés amb escales i 

ascensor, la zona amb els llocs de treball i la part final amb els lavabos i el 

menjador. 

 

El fet de tenir servei non-stop d’atenció telefònica va ser el decisiu alhora de 

decidir ubicar una sala on els treballadors poguessin anar a menjar per torns, 

sense perdre massa temps però amb uns mínims de comoditat. 

 

Finalment trobem la planta 2on pis. Aquesta està dedicada íntegrament per al 

despatx de gerència i la sala de control . 

Ambdues àrees estan separades entre sí i de la zona d’accés, unides 

mitjançant un petit passadís. 

La sala de control serà on es trobin tots els equips i monitors necessaris per 

gestionar els dispositius de seguretat instal·lats a les estructures exteriors. 

 
4.6 Estructura 

 

L’estructura utilitzada en la construcció de la nau és metàl·lica, i degut a les 

dimensions i els càlculs realitzats, s’ha decidit utilitzar una tipologia de pòrtic 

rígid. 

 

La nau estructuralment esta dividida en dues zones, per tal d’evitar l’aplicació 

de càlculs a efectes tèrmics.  

 

D’una banda trobarem la part principal composta per 3 pòrtics rígids distanciats 

5 metres amb biguetes intermèdies equidistants a 3 metres, sobre les quals es 

recolzaran unes plaques de forjat no col·laborant que conformaran les dues 

plantes d’oficines i gerència. 
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D’altra banda, la segona part destinada a mercaderies està constituïda per 8 

pòrtics rígids separats 8 metres. Aquesta zona comprèn també el perfil metàl·lic 

d’una marquesina que serà instal·lada a un dels laterals a mode de protecció 

per als molls de càrrega. 

 

Les façanes de tota l’estructura seran recobertes amb murs de formigó armat 

per tal de mantenir l’estètica del polígon on es situarà. 

 

La coberta serà a dues aigües amb una inclinació del 5%, tancada amb panell 

sanwitch. 

 

Seguint aquesta idea de mantenir l’estètica, s’aixecarà un petit faldó a la 

coberta de la part principal de la nau (la zona d’oficines) conformat per perfil 

metàl·lic i panell sandwitch de forma que camufli la façana a dues aigües i 

simuli un terrat pla. 
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5 Disseny de l’estructura metàl·lica 
 
5.1 Bases de càlcul 
 

5.1.1 Característiques dels materials 

 
L’estructura de l’edifici és metàl·lica. Segons el CTE DB‐SE, les 

característiques dels materials emprats per a la realització dels elements 

estructurals es detallen a continuació: 

 

5.1.1.1 Acer laminat 

 
És l’acer emprat en els elements estructurals metàl∙lics. La taula següent 

mostra les diferents tipologies d’acer que hi ha segons la normativa UNE EN 

10025 que contempla els productes laminats en calent d’acer no aliat. 

 

 

 

La taula mostra la tensió límit elàstic segons l’espessor nominal del perfil. S’ha 

de remarcar que el grau de l’acer està relacionat amb el comportament dúctil 

del material i la temperatura de l’assaig de Charpy. 

 

El tipus d’acer utilitzat per l’estructura del present projecte és l’acer S275 JR. 

Les característiques mecàniques d’aquest tipus d’acer es poden observar a la 

taula anterior 
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5.1.1.1.1 Característiques mecàniques 
 

En aquest apartat es mostren les característiques mecàniques de l’acer per a 

perfils laminats, tingudes en compte en el càlcul dels elements resistents: 

 

a) Límit elàstic 

 

Segons l’apartat 4.2.2 del CTE DB‐SE‐A, la tensió del límit elàstic (fy) de l’acer 

S 275 JR per a perfils amb un espessor inferior als 16 mm és de 275 N/mm2 

 

b) Resistència de càlcul 

 

La resistència de càlcul de l’acer (fyd) es determina amb la següent expressió: 

 

fyd =
fy

γM
 

 

On: 

 

fy  és la tensió límit elàstic del material. (No es considera l’efecte d’enduriment 

derivat del conformat en fred o de qualsevol altre operació). 

 

γM  és el coeficient parcial de seguretat del material. 

 

Segons el CTE DB‐SE‐A, l’apartat 2.3.3, el coeficient parcial de seguretat que 

pren en aquest cas és de 1,1. 

 

fyd =
275

1.1
= 250N/mm2 
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c) Diagrama tensió – deformació de càlcul 

 

Per a la determinació i la comprovació dels perfils laminats d’acer s’adopta el 

següent diagrama de tensió – deformació : 

 

 

 

d) Mòdul d’elasticitat 

 

El mòdul d’elasticitat de l’acer per a perfils laminats segons l’apartat 4.2.3 del 

CTE DB‐SEA, és el següent: 

 

E= 210.000 N/mm2 
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e) Mòdul d’elasticitat transversal 

 

El mòdul d’elasticitat transversal de l’acer per a perfils laminats segons l’apartat 

4.2.3 del CTE DB‐SE‐A, és el següent: 

 

G= 81.000 N/mm2. 

 

f) Coeficient de Poisson 

 

El coeficient de Poisson segons l’apartat 4.2.3 del CTE DB‐SE‐A, pren un valor 

de 0.3. 

g) Coeficient de dilatació tèrmica 

 

El coeficient de dilatació tèrmica de l’acer, segons l’apartat 4.2.3 del CTE 

DB‐SE‐A, és de 1,2∙10‐5 (ºC)‐1. 

 

5.1.2 Accions considerades 
 

En aquest apartat es resumeixen les accions que actuen sobre els elements 

resistents que composen la nau. 

 

S’han considerat les accions gravitatòries, que inclouen les càrregues 

permanents, la sobrecàrrega d’ús i de neu, les accions derivades del vent, el 

sisme, les accions tèrmiques i finalment s’ha fet una menció a les accions 

derivades de l’empenta del terreny. 

 

Aquest tipus d’accions s’han avaluat segons estableix el “Documento Básico de 

Seguridad Estructural” – “Acciones en la edificación” i consultant catàlegs 

comercials dels diferents elements constructius. 
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5.1.2.1 Accions gravitatòries 

 

Les accions gravitatòries generen les sol∙licitacions dominants que definiran la 

forma i la quantia estructural, sense que les demés accions provoquin una 

interferència capaç d’influir en el disseny. 

 

Aquestes estan constituïdes pel pes propi dels elements resistents, el pes de 

tots els elements constructius, els objectes que puguin actuar per raó del seu 

ús i la sobrecàrrega de neu. 

 

Dintre de les accions gravitatòries, s’ha de fer una distinció entre les càrregues 

considerades com a superficials i les càrregues considerades com a lineals. 

 
5.1.2.1.1 Càrregues superficials 

 

Les accions superficials es poden classificar en dos grups, segons siguin 

càrregues constants o variables. 

 

a) Accions permanents 

 

Les accions permanents són aquelles que no varien al llarg del temps. En 

aquest apartat s’inclouen els pesos propis dels forjats de l’edifici i les càrregues 

permanents als elements constructius que suporten els forjats, tals com les dels 

envans o les dels paviments. 

 

b) Accions variables 

 

Les accions variables són aquelles que varien al llarg del temps. Aquestes 

inclouen la sobrecàrrega de neu, que és l’acció produïda per aquesta sobre els 

elements resistents, i la sobrecàrrega d’ús, que depèn segons l’ús que es 

prevegi a l’edifici. 

 

5.1.2.1.2 Càrregues lineals 

 

Les càrregues lineals, a diferencia de les càrregues superficials, el seu valor és 

funció de l’alçada de la planta. Normalment, s’utilitza en tipologies de façana o 

en envans especials. 
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5.1.2.2 Accions del vent 

 

Les accions del vent, actuen de forma perpendicular a la superfície afectada 

mitjançant una sèrie de pressions i succions. 

 

En els models de càlcul emprats s’introdueixen com càrregues lineals 

horitzontals, en funció de l’àmbit tributari d’aplicació. 

 
5.1.2.3 Accions tèrmiques 

 

Les accions tèrmiques són aquelles ocasionades per les deformacions i canvis 

geomètrics de l’estructura degut a les variacions de temperatura de l’ambient 

exterior. 

 

Segons l’apartat 3.4.1.3. del CTE DE‐AE, no s’aplica en els casos en que la 

distància entre el final de forjat i les juntes de dilatació no superen els 40 m. 

 

De totes formes, l’autor divideix en dues zones el conjunt estructural aplicant un 

doble pòrtic amb un mur de blocs de formigó intermedi per tal d’evitar les 

accions tèrmiques.  

 

En aquest cas, la zona de magatzem supera els 40 m, però l’autor considera 

que la coberta és un element suficientment dúctil com per absorbir les 

deformacions produïdes per increments de temperatura, i per aquest motiu, no 

es consideren les accions tèrmiques en el càlcul de l’estructura. 

 
 

5.1.2.4 Accions del terreny 

 

Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant de les que 

procedeixen del seu propi pes com d’altres accions que actuen sobre ell, o les 

accions degudes als seus desplaçaments i deformacions. 

 

Aquest tipus d’accions no s’avaluen per mitjà del document citat anteriorment, 

sinó que es tracten segons estableix el “Documento Básico de Seguridad 

Estructural”‐ “Cimientos” (DB‐SE‐C). 
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Al no realitzar l’estudi de la cimentació, no es consideren les accions del terreny 

en el càlcul de l’estructura. 

 

5.1.3 Hipòtesis de càlcul 
 

Les hipòtesis de càlcul venen determinades segons el mètode dels estats 

límits. 

 

Aquests es defineixen com aquelles situacions que, en el cas de ser 

superades, es pot considerar que l’edifici no compleix alguna de les funcions 

pel qual ha estat projectat. Per a la seva comprovació, s’utilitzen el valor de les 

accions amb els respectius coeficients de simultaneïtat. 

 

Els estats límits es classifiquen en estats límits últims (ELU) i estats límits de 

servei (ELS). 

 

5.1.3.1 Estats Límit Últims (ELU) 

 

Es defineix l’ELU com aquell estat que, en cas de ser superat, constitueix un 

risc per a les persones, ja sigui per que es produeix una posta fora de servei de 

l’edifici o un col∙lapse total o parcial del mateix. 

 

Segons l’apartat 4.2.2. el CTE DB‐SE , les combinacions d’accions de l’estat 

límit últim, per al tipus d’accions originades en el present projecte, són les 

següents: 

 Situacions permanents o transitòries: 
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5.1.3.2 Estats Límit de Servei (ELS) 

 

Es defineix l’ELS com aquell estat que, en cas de ser superat, afecta al confort i 

el benestar dels usuaris o terceres persones, al correcte funcionament de 

l’edifici o a l’aparença de la construcció. 

 

Segons l’apartat 4.3.2. el CTE DB‐SE , les combinacions d’accions de l’estat 

límit de servei per al tipus d’accions originades en el present projecte, són les 

següents: 

 

 Combinació poc probable o característica 

  

 

 

 Combinació freqüent 

 

 

 

 Combinació quasi permanent 
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En les equacions anteriors no s’han tingut en compte els factors referents a les 

accions de pretensat, per tant no influiran en els càlculs. 

 

 

5.1.3.3 Coeficients de simultaneïtat 

 

Els coeficients de simultaneïtat s’utilitzen per obtenir el valor representatiu de 

les accions en les combinacions dels diferents estats límits. Consultant la taula 

4.2 del CTE DB‐SE veiem que hem d’utilitzar: 

 

 

Tipus de càrrega Ψ0  Ψ1  Ψ2 

Sobrecàrrega d’ús: 

- Altells 

- Coberta 

 

 

0.7 

0 

 

 

0.5 

0 

 

 

0.3 

0 

Neu 0.5 0.2 0 

Vent 0.6 0.5 0 
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5.1.4 Coeficients de seguretat 
 

Els coeficients de seguretat són un mètode per evitar possibles errors en els 

càlculs i en la construcció dels elements que composen la nau industrial. El fet 

d’utilitzar aquests coeficients, ens permet operar amb un cert marge d’error i 

garantir que el càlculs efectuats són vàlids. 

 

Hi ha dos tipus de coeficients de seguretat: els coeficients de minoració de les 

capacitats mecàniques dels materials i els coeficients de majoració de les 

accions. 

 

5.1.4.1 Coeficients de minoració dels materials 
 

Els coeficients de minoració emprats durant l’elaboració del present projecte 

són els següents: 

 

‐ Coeficient de minoració de l’acer laminat  ϒ=1,1. 

 

 
5.1.4.2 Coeficients de majoració d’accions 
 

Els coeficients de majoració d’accions venen regulats segons l’apartat 4.2.4 del 

CTE DB‐SE, i es mostren a la taula següent: 
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Tal i com es pot comprovar, per situacions persistents o transitòries 

desfavorables, a efectes de resistència, s’utilitzen els següents coeficients; 

 

‐ Accions permanents  ϒG=1,35. 

 

‐ Accions variables  ϒQ=1,50. 

 

5.2 Anàlisi i dimensionament estructural 
 

En aquest apartat del treball es procedirà al càlcul i dimensionament dels 

diferents elements constructius que conformen la nau industrial. Per a obtenir 

uns resultats acurats i precisos emprarem el programa METAL 3D inclòs dins 

del software “CYPE Arquitectura, Ingeniería y Construcción”. 

 

Durant tot el procés s’han tingut en compte les normatives de seguretat 

estructural incloses en el CTE i s’han consultat diferents catàlegs comercial i 

promptuaris. 

 

5.2.1 Corretges 

 

Les corretges metàl·liques són els elements constructius sobre els quals es 

recolzen els panells que conformen la coberta de l’estructura. 

 

Per a calcular aquests elements ens hem recolzat en una eina específica del 

software “CYPE Arquitectura, Ingeniería y Construcción”, denominada 

“Generador de Pórticos”.  

 

El primer que es necessita es definir les dimensions del pòrtic tipus, que en 

aquest cas son les indicades en la figura següent. 
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Dimensionament del pòrtic tipus 

 

Un cop definit, ens disposem a calcular les corretges. Pel tipus d’estructura i 

tancament que es pretén dissenyar només calcularem les corretges de coberta. 

 

Primer de tot haurem de definir el paràmetres de càlcul per tal de tenir uns 

resultats adients als nostres requisits. El programa ens demanarà fixar el 

següent: 

- Límit de fletxa  Correspon a la màxima deformació en vertical que es 

vol permetre. En el nostre cas la limitarem a L/250 ja que és un valor 

que s’utilitza habitualment i a més està acceptat tan al CTE com als 

Eurocodis. 

 

- Nombre de vanos  La continuïtat de les corretges serà especificada 

com a 3 o més vanos. 

 

- Tipus de fixació  Es tracta de definir com serà la col·laboració entre el 

tancament i l’element resistent; per a la nostra estructura hem escollit 

una fixació rígida. 

 

Un cop fixat aquest paràmetres el programa ens mostra necessitat de tres 

dades més de les quals nosaltres només hem de fixar dues i demanar-li que en 

calculi ell la tercera. 
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Aquests nous paràmetres són: 

- Tipus de perfil 

- Separació de corretges 

- Tipus d’acer 

 

Ens decidim a prefixar les dues últimes ja que tenen relació directe amb el 

disseny que nosaltres volem imposar sobre l’estructura i deixarem que el 

programa ens busqui un tipus de perfil adient. 

Seleccionem una separació de corretges 1.6m i escollim un acer S235, després 

imposem que els resultats siguin en corretges amb perfil Z. 

 

 

 

 

 

 

    

    Perfil tipus Z per a les corretges 

 

En aquest punt demanem calcular al programa i ens dona un llistat de perfils 

tipus Z i ens pre-selecciona el model ZF-225x4.0 amb un pes de 7.69Kg/m i un 

aprofitament d’un 94.9769%. 

 

 

Selecció inicial del perfil de corretja 
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Tot i que aquest perfil ja ens compleix totes les condicions, s’ha de tenir en 

compte que en el càlcul de corretges es molt importat tant l’aprofitament del 

perfil com el pes propi de l’element. Per tant decidim escollir el perfil tipus      

ZF-300x2.5 ja que ens ofereix un aprofitament major amb un 96.08% i pesa 

només 5.89Kg/m. 

 

 

Selecció del perfil òptim de corretja 

 

5.2.2  Estructura principal 

 

L’estructura és la part principal de l’edifici. Li dona cos i s’encarrega de suportar 

tots els esforços i conduir-los als fonaments. 

 

Atenent-nos a la normativa urbanística de la zona, el pla específic de la 

localització i els condicionants del client optem per un disseny d’una nau de 66 

metres totals de llargària per 30 metres d’amplada, amb una altura màxima de 

12 metres.  

 

La coberta tindrà una configuració a dues aigües amb una inclinació d’un 5%. 

 

A l’apartar 4.6 anterior del present document, es detalla a nivell global la 

composició estructural de total la nau industrial. 
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5.2.2.1  Estructura de Pòrtic Rígid 

 

Un pòrtic rígid és una estructura hiperestàtica on tots els seus perfils estan 

units rígidament. Al no haver juntes articulades qualsevol acció transversal al 

perfil aplicada produeix moments i esforços tallants. Es tracta d’un conjunt 

estàticament indeterminat. 

 

Aquest tipus d’estructures ofereixen un conjunt d’avantatges tals com: 

 

 Són pòrtics composats per perfils laminats normalitzats i per tant es 

troben disponibles amb facilitat en stock al mercat. 

 Permeten l’opció d’introduir cartel·les per tal de no comprometre la seva 

dimensió en tota la seva longitud (inèrcia variable). 

 Sempre que el procés productiu i la llum a contemplar ho permeti, 

aquestes estructures permeten l’opció de col·locar un tirant per tal de 

reduir les sol·licitacions dels pilars. 

 

L’estructura ha estat calculada amb l’aplicació “Metal 3D” del software “CYPE. 

Arquitectura, Ingeniería y Construcción”. 

A continuació es detallen els diferents passos realitzats per a l’anàlisi i el càlcul 

estructural. 

 

5.2.2.1.1  Geometria de l’estructura 

 

Després d’analitzar l’espai, les condicions de client i l’ús que tindria la nau es 

decideix generar un bloc amb dues estructures diferenciades. Això a més, 

també ens servirà per que l’edifici no superi els 60m de llargària estructural 

continua i així ens evitarem haver d’aplicar les accions tèrmiques. 

 

Per tant, l’estructura comprendrà dues tipologies de pòrtics; d’una banda hi 

haurà els pòrtics de la zona administrativa/oficines que hauran de contenir els 

pilars pinyó i els forjats de les dues plantes extra, i d’altra banda els pòrtics de 

la zona pròpiament logística i de magatzem. 
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Tipologia de pòrtics 

 

La tipologia pòrtic tipus 1 fa referència als pòrtics hastials i els pòrtics que 

conformen la zona d’oficines. Aquests, es caracteritzen per ser pòrtics rígids 

amb pilars que subjectaran l’estructura de forjats i biguetes que conformen les 

dues plantes superiors. 

 

  

 Tipologia de pòrtic 1 

 

La segona tipologia de pòrtic (tipus 2), conforma l’estructura de la zona de 

magatzem i logística. Aquests pòrtics no contemplaran cap planta intermèdia i 

per tant no hi hauran pilars, però seran els responsables de subjectar la 

perfil·leria que constitueix la marquesina ubicada al lateral esquerre.  
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Tipologia de pòrtic 2 

 

5.2.2.1.2  Definició de les condicions de contorn 

 

Prèviament a la definició de les condicions de contorn, s’ha fet un anàlisi del 

comportament estructural de la nau. 

Aquest anàlisi s’ha basat en l’estudi de la translacionalitat i la intranslacionalitat 

de la nau, ja que d’aquesta propietat depenen les restriccions tant dels nusos 

com de les barres que conformen l’estructura. 

Una estructura és: 

‐ Translacional: Quan els seus elements es poden deformar i, a més, els seus 

nusos es desplacen. 

‐ Intranslacional: Quan els seus elements es poden deformar i, a més, els 

seus nusos no es desplacen. 

 

 

   Comportament de la nau 
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5.2.2.1.3   Predimensionament 

 

Per tal de poder utilitzar el software, s’ha de fer una assignació prèvia de perfils 

a les barres que composen l’estructura. D’aquesta manera, el programa parteix 

d’uns elements resistents definits necessaris per a l’obtenció d’esforços i 

desplaçaments mitjançant el mètode matricial. 

Desprès d’un anàlisi de l’estructura i amb la cerca d’informació del que 

s’acostuma a fer en aquests casos, l’autor ha optat per fer el següent 

predimensionament: 

 

 

 Dintells pòrtics hastials  IPE 180 

 Pilars centrals pòrtics hastials  IPE 220 

 Pilars cantonada pòrtics hastials  IPE 270 

 Dintells pòrtics tipus 1  IPE 270 

 Pilars pòrtics tipus 1  IPE 400 

 Biguetes de forjat  IPE 220 

 Dintells pòrtics tipus 2  IPE 270 

 Pilars pòrtics tipus 2  IPE 400 

 Perfil d’anclatge de la marquesina  IPE 120 

 Subjeccions de marquesina a perfil  UPN 80 

 

5.2.2.1.4  Vinclament 

 

El vinclament és un fenomen que afecta als elements estructurals sotmesos a 

compressió. 

A primera instancia no podem saber amb precisió quins elements estaran 

treballant sota esforços de compressió, per tant se’ls ha d’assignar un 

coeficient de vinclament prefixat per tal de poder tenir-lo en compte al moment 

de calcular.  

Els valors del coeficient de vinclament depenen del comportament estructural i 

del tipus de nus, la taula següent resumeix els valors estàndard que s’utilitzen 

habitualment: 

 Biempotrat Artic.-Empot. Biarticulat Empot.- Lliure 

Coeficient 0.5 0.7 1 2 
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No obstant, la major part dels nostres perfils no treballaran solitaris sinó que 

aniran connectats amb altres actuant com a perfils compostos.  

 

En aquests casos, per tal d’obtenir uns resultats de càlcul més apropiats 

s’aplica una fórmula per ajustar els coeficients en funció de cada tram del perfil. 

 

 

  Aclariment de l’equació “perfils compostos” 

 

De tal forma que per a cada secció d’un perfil X obtindrem les següents 

equacions: 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑎 =  
(𝑎 + 𝑏)

𝑎
∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑒𝑠𝑡à𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑏 =  
(𝑎 + 𝑏)

𝑏
∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑒𝑠𝑡à𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 

 

On el coeficient estàndard seria el que aplicaríem si consideréssim només un 

perfil de tram únic. 

 

Donat això, es decideix el següent: 

 

 Els dintells es calcularan amb un coeficient de pandeig igual a 0.1, ja 

que tindran corretges que limitaran el seu moviment (eix dèbil) 

 

 Les biguetes es col·locaran com a biempotrades amb un coeficient de 

0.5 (eix dèbil) 

 

 Els pilars pinyó (primer i últim pòrtic) es calcularan amb coeficient 0 
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 A l’eix fort els pilars tindran un coeficient de 0.7  

 

 A l’eix fort els dintells treballaran amb coeficient igual a 1 

 

 Els trams inferiors e intermedis dels pilars (eix dèbil) es calcularan tals 

que: coef.=12 / 7 x 0.7= 1.2 

 Els trams superiors (eix dèbil) es calcularan tals que:  

coef.=12/5x0.7 = 1.68 

 

 A l’eix fort les mènsules treballaran amb un coeficient de 2 

 

Un cop aplicades les equacions als nostres perfils i ajustat per tant els 

coeficients de vinclament, obtenim una distribució tal que: 

 

 

 

P

ò

r

t

i

c

 

h

a

s

t

ial principal i tipus 1 
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Pòrtic hastial final 

 

 

Pòrtic tipus 2 

 

Les biguetes de forjat biarticulades seran calculades amb coeficient 1. 

 

5.2.2.1.5  Fletxa 

 

La fletxa és la màxima distància entre la posició teòrica de l’element estructural 

sotmès a flexió i la seva deformada. 

 

Consultant la normativa que regula aquests aspectes, i ajustant-la per obtenir 

resultats amb el màxim de precisió, s’han extret els valors següents: 

 

 Fletxa màxima absoluta en el pla X Z  (l/250) 

 

 Dintells dels pòrtics intermedis: 1506/250=6.024  60.024mm  

 

 Dintells dels pòrtics hastials: 3.27 3270/250=13.08mm 

 

 Fletxa màxima relativa en el pla X Z  (l/300) 

 

5.2.2.1.6  Accions contemplades en el càlcul 

 

En aquest apartat s’han considerat les accions gravitatòries, que inclouen les 

càrregues permanents, la sobrecàrrega d’ús i de neu i les accions derivades del 

vent. 
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5.2.2.1.7  Dimensionament 

 

Una vegada introduïda la geometria, les condicions de contorn, les hipòtesis de 

treball i les accions es porta a terme el càlcul de l’estructura. 

En aquest apartat s’estudien els elements estructurals que no compleixen 

algunes de les sol·licitacions, amb l’objectiu d’arribar a un model estructural que 

compleixi totes les comprovacions. 

 

Finalment, desprès d’analitzar els elements que no complien les comprovacions 

i substituir‐los, ens queda una estructura amb uns pòrtics perfilats de la següent 

manera: 

 

 

Pòrtic hastial d’entrada 

 

 

Pòrtic hastial final (zona logística) 
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Pòrtic tipus 1 

 

 

Pòrtics tipus 2 

 

 

Ampliació perfil de marquesina 

 

 

 

 



Disseny de l’estructura i els sistemes de seguretat d’una nau industrial dedicada a l’ús logístic  P à g i n a  | 46 

 

 
 

5.3 Adaptació i optimització de la nau 
 

Arribats a aquest punt ja tenim una estructura metàl·lica bàsica que resistirà 

totes les sol·licitacions.  

 

En aquest apartat s’adequarà l’estructura per tal d’assolir dos objectius, d’una 

banda que estigui en harmonia amb el perfil d’estructura del polígon on es 

troba, i d’altra banda i com a punt crític, intentar reduir el pes final de 

l’estructura sense perdre la seva funcionalitat. 

 

En poques paraules, anem a buscar la nau òptima. 

 

5.3.1 Ajustat del sistema funcional 

 

5.3.1.1 Zona noble 

 

Partim d’una estructura totalment funcional amb un pes de 93785.4kg 

 

Rere conversa amb el client aquest pes es veu incrementat, ja que es decideix 

rodejar la coberta de la zona d’oficines amb un faldó, per tal de simular un 

edifici pla tal i com ho fan les naus annexes. 

 

Per a tal fet es decideix aprofitar els pilars existents, aixecant-los fins a l’altura 

del carener (ubicada a 12 metres). 

L’estructura es visualitzaria de la següent forma: 

 

 

Portic hastial principal amb estructura habilitada per a faldons. 
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Lateral de la “zona noble” amb estructura habilitada per als faldons 

 

La idea es que entre aquest pilars vagi enquestada una placa de panell 

sandwich i es tanqui per sobre amb un embellidor d’alumini. 

 

Per a aquesta utilitat s’ha escollit el model Italpanelli Penta Flagon, que consta 

d’una placa exterior d’acer prelacada i una altra interior d’acer prelacat i PVC. 

 

Les característiques del panell són: 40 mm d’espessor de panell amb 300cm de 

distancia entre recolzaments, un espessor de xapa de 0.5mm i un pes propi de 

161Kg/m2. 

 

5.3.1.2 Perfils de coberta 

 

L’estructura actual suporta les càrregues pertinents, però analitzant com es 

comporta l’estructura ens adonem que hi ha encara petites solucions molt 

recurrents en el disseny industrial que podrien millorar notablement punts 

febles dels perfils. 

 

Comprovant els moments en les llindes dels pòrtics tipus 2, obtenim uns 

resultats tals com: 
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Càlcul de moment flector en pòrtic tipus 2 

  

 

Valors de les lleis mecàniques a les llindes de pòrtics tipus 2 

 

Es evident que en aquests pòrtics sense pilars les llindes pateixen més i per 

tant requereixen perfils més grans i pesats, just el contrari del que es pretén.  

 

Per pal·liar això es decideix emprar una solució molt simple: cartel·les. 

 

Al aplicar cartel·les augmentem significativament l’àrea de les zones crítiques, 

fet que redueix el valor puntual del moment i que, per tant, ens permet emprar 

perfils menys pesats. 
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Apliquem per tant cartel·les de 2.75m a les unions de les llindes amb els pilars i 

tratem d’ajustar els perfils. 

 

Un cop realitzat aquest procés obtenim: 

 

 

Moments després d’aplicar cartel·les i reduir els perfils 

 

Com es pot observar el fet d’incloure unes petites seccions de cartel·la ens ha 

permès reduir els perfils dràsticament. 

S’ha passat de treballar amb perfils IPE 450/600 a les llindes i HEB 260/500 als 

pilars dels pòrtics per donar lloc a bigues més lleugeres de perfils IPE 360/450 i 

HEB 200/450.  

 

Això comprèn una reducció de material tal que: 

IPE 360 450 600  

 76.05 Kg/m 103.97 Kg/m 164.55 Kg/m  

HEB 200 260 450 500 

 61.31 Kg/m 92.94 Kg/m 171.13 Kg/m 187.30 Kg/m 

 

Sent en taronja el perfils nous, es evident la enorme reducció, de fet, 

recalculant la nova estructura (sumant el pes de les bigues per al faldó) ens 

dona un pes total de 90873.98kg. 

Una reducció de 2911.02kg 

 

També podem comprovar la reducció de les lleis mecàniques després de la 

adaptació: 
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Valors de les lleis després de la nova adaptació 

 

5.3.1.3 Marquesina  

 

En la estructura que tenim fins al moment, la marquesina que s’ha plantejat es 

un model molt bàsic. 

 

Unes bigues a la façana lateral esquerra serviran d’anclatge als perfils de 

subjecció de la marquesina. En un principi, aquests perfils tindran ròtules a les 

unions per evitar moments. 

 

Arribats a aquests punts ens plantegem tres opcions ja que el fet de tenir 

ròtules a les unions pot donar pas a situacions en les quals el vent aixequi la 

marquesina i aquesta colpegi la façana: 

 

- D’una banda ens plantegem fixar les unions marquesina perfil, així 

evitem aquestes possibles situacions. 

- D’altra banda, ja que la façana seran plaques de formigó prefabricat, 

ens plantegem fixar la marquesina directament a la façana, amb unions 

mitjançant ròtules però amb un perfil superior que eviti aquesta pujada y 

baixada en excés. 
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- Finalment ens plantegem fixar els perfils a façana i evitar el moviment 

col·locant cartel·les per la part inferior de la unió.  

 

5.3.1.3.1 Unions fixes a perfil 

 

Si fixem la unió es generen un moments que es transmetran i que per tant 

afectaran a la resta de l’estructura. 

 

 

Diagrama My en perfil de marquesina amb anclatge fixe. 

 

Aquest tipus de fixació ens permet reduir l’anterior perfil IPN 220 a un IPN 120, 

però per contra, al transmetre esforços, ens obliga a modificar el pilar del pòrtic 

i la llinda. 

 

El guany obtingut en la reducció del perfil de la marquesina es menyspreable 

enfront l’augment de pes donat pels nous perfils de pilar i llinda, sent el rati de 

6,75 Kg/m de lleugeresa enfront 34.27 Kg/m de pes extra. 

 

Per tant aquesta opció queda descartada. 
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5.3.1.3.2 Unions amb ròtules i sense perfil 

 

La segona opció plantejada consisteix a fixar amb ròtules a façana i sense perfil 

extra, i a aquest muntatge sumar-li un perfil superior que eviti el moviment 

vertical extrem. 

 

Per a l’element superior es pensa en el perfil armat de interior buit tipus O. 

 

Aplicant les opcions i comprovant ens queda la següent estructura: 

 

 

Moments My en perfil de marquesina  

 

Com es pot comprovar, els moments són molt més suaus en aquesta 

construcció, a més ens ofereix un avantatge extra, d’una banda es redueix 

considerablement el pes de l’estructura al no tenir un perfil destinat únicament a 

la subjecció de la marquesina, i d’altra banda hi ha una reducció extra ja que al 

reduir-se els moments que actuen sobre els perfils podem emprar models més 

lleugers.  
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Per tant adaptant els perfils en quedaria tal que: 

 

 

Nous perfils del conjunt 

 

Amb aquesta opció el pes final de la estructura metàl·lica complerta seria de 

89423.96 kg. 

 

Amb aquesta opció aconseguim reduir 1450.02 kg més respecte els 90873.98 

Kg anteriors. 

 

De moment es la opció més adient. 

 

5.3.1.3.3 Perfil amb cartel·la i fixació a façana  

 

En aquesta opció provarem dues variants: 

 

- Perfil amb cartel·la i fixació amb ròtula 

- Perfil amb cartel·la i fixació rígida 
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5.3.1.3.3.1  Cartel·la i fixació amb ròtula 

 

  

 Model de solució 

 

S’inclou una cartel·la d’1/3 de la distancia de la marquesina, és a dir, de 0.5 

metres. 

 

Amb aquesta solució, els perfils anteriors no funcionen i els hem d’adaptar. 

Això suposa incrementar el pes de l’estructura ja que els perfils de marquesina 

canvien de IPN 120 a IPN 140, i els pilars on es subjecten els inicis de les 

marquesines canvien d’ HEB 450 a HEB 500. 

 

A més, no s’obté grans avantatges respecte els moments als que esta sotmesa 

la biga 

 

 

 Perfil adaptat i moments My 

 

No es per tant una opció viable.  

 

 

 

 



Disseny de l’estructura i els sistemes de seguretat d’una nau industrial dedicada a l’ús logístic  P à g i n a  | 55 

 

 
 

      5.3.1.3.3.2  Cartel·la i fixació rígida 

 

Amb aquesta variant els perfils inicials tampoc són suficients i s’han d’ajustar. 

Ens fan falta els mateixos perfils que a la opció anterior: 

 

 

Nous perfils per a la segona opció 

 

El fet de modificar la connexió no ha millorat els requeriments ni a nivell de 

perfil ni en resposta enfront les lleis mecàniques: 

 

 

Moments My per a la segona opció 

 

Per tant, la opció no és viable 

 

En conclusió, la idea de fixar el moviment mitjançat les cartel·les queda 

descartada. 

 

Per tant aplicarem la idea “Unions amb ròtules i sense perfil”. 
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5.3.2 Optimització de l’estructura 

 

Ja hem adaptat el nostre disseny i hem mirat de fer un primer ajustat dels 

perfils segons la resposta a les sol·licitacions externes. 

 

Ara, per tal d’optimitzar al màxim la nostra estructura aplicarem l’eina de 

l’aplicació “Metal 3D” del software “CYPE. Arquitectura, Ingeniería y 

Construcción”.  

 

Aquesta ens permetrà comprovar si, mantenint la nostra estructura, hi ha 

alguna manera de forçar els perfils per tal que, amb menors dimensions, 

compleixin les sol·licitacions. 

 

Primerament procedim a la comprovació de les llindes, observant el 

comportament de les tensions i buscant les zones crítiques 

 

 

Acció de les tensions i punts crítics 

 

Es busca el punt crítica a la llinda dreta de la imatge anterior, per tal de intentar 

ajustar la cartel·la i poder emprar un perfil menor, però no funciona. 

 

Les cartel·les i els perfils de les llindes estan optimitzats. 
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Provem llavors a optimitzar els pilars dels pòrtics: 

 

 

Tensions als pilars dels pòrtics tipus 2 

 

Els pilars però, també estan optimitzats al màxim. 

 

Passem per últim a comprovar els pòrtics tipus 1. 

 

Començarem per fer que el software comprovi les llindes tipus 1 per tal de 

trobar una secció a la qual, si acartel·lem, es redueixi el perfil sol·licitat. 

 

 

Tensions a les llindes tipus 1 

 

Si ampliem les llindes amb cartel·les a 1.506 metres es redueix la tensió dels 

punts crítics, però aquesta reducció no suposa un gran canvi en l’estructura i 
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per contra el pes que sumen les cartel·les tindrà una repercussió notable en el 

cost final. 

 

Per tant, les llindes es deixen tal i com estaven. 

 

Per últim, comprovarem els dos tipus de pilars dels pòrtics tipus 1: 

 

 

Tensions i punts crítics als pilars externs dels pòrtics tipus 1 

 

Com podem observar, el programa ja ens mostra que no hi ha acció 

significativa a realitzar sobre l’estructura. 

 

Per últim comprovarem els pilars intermedis: 

 

 

Tensions i punts crítics als pilars intermedis tipus 1 

 



Disseny de l’estructura i els sistemes de seguretat d’una nau industrial dedicada a l’ús logístic  P à g i n a  | 59 

 

 
 

A la imatge anterior veiem les tensions ampliades per 10. Per tant es evident 

que no tenen una sol·licitació gran i per tant, que no hi ha acció que generi una 

modificació favorable. 

 

Finalitzem per tant el procés del CYPE amb la certesa de que, amb aquest 

disseny i aquestes sol·licitacions, la nostra estructura està optimitzada al 

màxim. 
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6 Disseny dels sistemes de seguretat 
 
6.1 Descriptiu dels sistemes de seguretat 

 

El client ens ha expressat amb anterioritat la seva ferma voluntat d’implantar un 

sistema de seguretat perimetral per tal de protegir tant el vehicles i la zona 

d’accés a l’edifici administratiu, com la part dels molls de càrrega lateral i 

posterior. 

 

Ens demana que li dissenyem una possible solució tenint en compte que no vol 

comprometre la façana de l’estructura, sinó implantar bàculs, i que a raó dels 

elements escollits i les dimensions dels bàculs li pressupostem la cimentació 

dels mateixos. 

 

Com que l’autor del present disseny té experiència prèvia en enginyeria de 

seguretat es capaç d’exposar la següent solució: 

 

La seguretat en bàculs perimetral la podem pensar de dues formes, segons 

necessitat i pressupost. Podem implantar un sistema de CCTV amb càmeres 

dia/nit IP en un gravador continu de 48h i connexió amb CRA, o si el 

pressupost ens ho permet, aplicar càmeres tèrmiques amb vídeo analítica i 

línies virtuals connectades a un centre de control propi. 

 

El client ens exposa que les mercaderies amb les que treballa son molt 

valuoses i ens accepta la segona opció. 

 

Per tant escollim per a client, i per a la posterior influència que pugin exercir en 

els daus de cimentació dels bàculs, les càmeres tèrmiques FLIR 334 
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Càmera seleccionada i tipus de visió 

 
6.2 Distribució del sistema de seguretat 
 

Com ja vam aclarir a principis d’aquest document, el client ens comenta el fet 

de que té intencions de implantar sistemes de seguretat però sense 

comprometre l’estructura de la nau. 

 

Ens fa saber que com a solució a aquest condicionant s’ha plantejat aixecar al 

voltant del perímetre del solar bàculs  

 

Segons les càmeres escollides i els punts que el client necessita cobrir es 

decideix fer una distribució de quatre bàculs de forma que permetin tenir vigilat 

tots els punts d’interès alhora que les càmeres es protegeixin entre elles per 

evitar sabotatges i reduir el número de càmeres i, per tant, bàculs. 

 

Ja que la zona lateral de la nau disposa de molls de càrrega pensats per a 

vehicles de grans dimensions i altura, ens veiem en la necessitat d’implantar en 

ambdós extrems bàculs de més altura, concretament de 7 metres. 

 

Per a la cantonada de la zona pàrquing i l’altre extrem del moll de càrrega 

destinat a vehicles més petits emprarem bàculs de 5 metres d’altura. 

 

 



Disseny de l’estructura i els sistemes de seguretat d’una nau industrial dedicada a l’ús logístic  P à g i n a  | 62 

 

 
 

6.3 Càlcul de les cimentacions 
 

Per a bàculs, s’utilitza la mateixa formula que per les línies de tensió o 

l’enllumenat públic.  

 

Triarem les cimentacions sota el mètode que empra l’equació de Sultzberger. 

  

El procediment general de càlcul que segueix Sultzberger consisteix en:  

 

- L’acció del vent produeix un moment de bolcada (MB). La cimentació del 

bàcul tindrà un moment resistent (MR) Que equilibrarà el moment de 

bolcada. 

 

- El moment resistent de la cimentació es calcula considerant la 

col·laboració lateral i del fons del sòl, el pes propi de la cimentació i de 

la torre. 

 

En el nostre cas treballarem en una situació com es mostra a la figura següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*L’esforç horitzontal en punta es el provocat per l’acció del vent 

sobre el bàcul i els seus possibles elements tals com càmeres, 

megàfons o il·luminació.  

 

 

On:  

*F= Esforç horitzontal en punta (Tn) 

H= Altura de bàcul (m) 

h= Profunditat de cimentació (m) 

a= Cota horitzontal de la cimentació (m) 

P= Pes de la cimentació i el bàcul (Tn) 
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Per a que les dimensions de la cimentació siguin les adients hauran de 

verificar un equilibri que ve expressat a la següent equació:  

 

1,5 ∗ 𝑀𝐵 = (𝑀1 + 𝑀2) 

 

Sent: 

 𝑀𝐵 = 𝐹 ∗ (𝐻 + 2
3⁄ ∗ ℎ) 

 

𝑀1 = 0,278 ∗ 𝑎 ∗ ℎ ∗ 3 ∗ 𝐾  

 

𝑀2 =  𝑃 ∗ 0,4 𝑎 

 

Els càlculs varien segons el tipus de terreny mitjançant l’anterior factor 

K. Les tipologies són terreny tou normal o rocós, variant el valor de la 

constant en 5, 10 i 15 kg/ cm3  respectivament.  

 

En el nostre cas agafarem el valor K=10 (terreny normal). 

 

Després de realitzar els càlculs obtenim que: 

 

 Per als bàculs de 5 metres necessitem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On: 

 a = 50 cm 

 h = 65 cm 
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 Per als bàculs de 7 metres necessitem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

On: 

 a = 50 cm 

 h = 70 cm 
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7 Pressupostos  
 

L’objectiu d’aquest apartat és obtenir els costos totals del present projecte final 

de carrera. 

A continuació, es detallen els costos d’execució dels elements dissenyats i els 

honoraris per part del projectista. 

 

7.1 Pressupost de l’estructura 
 

Pressupost parcial 1: parts metàl·liques 

nº U.O. Descripció Amidament Preu unitari Preu partida 

1.1 kg 

Acer laminat UNE‐EN 10025 S275 JR, en 
perfils laminats en calent. Estructura 
metàl∙lica manipulada a taller, refrendada, 
 i muntada a l’obra. 

89423,96  €            1,56   €   139.501,38  

1.2 kg/ml 

Acer UNE‐EN 10025 S235 JR, per a corretja 
formada per peça simple, en perfils 
conformats en fred de les sèries C o Z, 
galvanitzat i col∙locat en obra amb cargols, 
amb límit elàstic 235 N/mm2. 

4746,72  €            1,53   €       7.262,48  

TOTAL        €   146.763,86  

 

Pressupost parcial 2: zones cobertes amb panell 

nº U.O. Descripció Amidament Preu unitari Preu partida 

2.1 m2 
Coberta de panell sandwich de plaques d’acer prelacat, amb 
aïllament de poliuretà. 5 vanos de sustentació. Dimensions de 
3x1,95x0,08.  Totalment instal∙lat. 

1987,56 33,00 € 65.589,48 € 

2.2 m2 
Coberta de panell sandwich de plaques d’acer prelacat, amb 
aïllament de poliuretà. 5 vanos de sustentació. Dimensions de 
3x1,3x0,08. Totalment instal∙lat. 

45,5 33,00 € 1.501,50 € 

2.3 m3 
Coberta de panell sandwich de plaques d’acer prelacat, amb 
aïllament de poliuretà. Tres vanos de sustentació. Dimensions de 
3x1,45x0,06 Totalment instal∙lat. 

29,4 32,00 € 940,80 € 

TOTAL   68.031,78 € 
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Pressupost parcial 3: forjat col·laborant 

nº U.O. Descripció Amidament Preu unitari Preu partida 

3.1 m2 Forjat  col·laborant 450 45,00 € 20.250,00 € 

 

Pressupost parcial 4: cobertura de façana 

nº U.O. Descripció Amidament Preu unitari Preu partida 

4.1 m2 Mur prefabricat de formigó HA-25 amb varilles del 12 de 10,7m 2414,4 15,32 € 36.988,61 € 

 

Pressupost total de l’estructura 

parts metàl·liques   146.763,86 € 
zones cobertes amb panell 

 
68.031,78 € 

forjat col·laborant 
 

20.250,00 € 
cobertura de façana   36.988,61 € 

TOTAL 
 

272.034,25 € 
 

El pressupost ascendeix a dos-cents setanta dos mil trenta quatre amb vint-i-cinc 

euros. 

 

7.2 Pressupost de les cimentacions 
 

Pressupost parcial de les cimentacions per a la seguretat 

nº U.O. Descripció Amidament Preu unitari Preu partida 

5.1 m3 Dau de cimentació de formigó HA-25 per bàculs de 5m 0,325 85,72 € 27,86 € 

5.2 m3 Dau de cimentació de formigó HA-25 per bàculs de 7m 0,35 85,72 € 30,00 € 

5.3 h Oficial de 1ª 6 20,47 € 122,82 € 

5.4 h Peó ordinari 6 19,44 € 116,64 € 

5,5 m3 Bombeig del formigó 0,675 120,63 € 81,43 € 

TOTAL   297,32 € 

 

Pressupost per a les cimentacions   297,32 € 

TOTAL 
 

297,32 € 
 

El pressupost ascendeix a dos-cents noranta set amb trenta dos euros. 
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7.3 Pressupost global 
 

PRESSUPOST GLOBAL 
  

Pressupost estructura   272.034,25 € 

Pressupost cimentacions 
 

297,32 € 

 
TOTAL 272.331,57 € 

   

   
13% despeses generals 

 
35.403,10 € 

6% benefici industrial 
 

16339,8942 

TOTAL 
 

324.074,57 € 

IVA (21%)   392.130,23 € 

   
HONORARIS     

Redacció del projecte 
 

10.000,00 € 

IVA(21%) 
 

2100 

  TOTAL 12.100,00 € 

   
TOTAL 

 
404.230,23 € 

 

El pressupost total final ascendeix a quatre-cents quatre mil dos-cents trenta amb 

vint-i-tres euros. 
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CONCLUSIONS 
 

Amb aquest projecte no només he ampliat els meus coneixements dins el 

paper com a projectista d’estructures (tal com es pretenia i es va exposar a 

l’apartat de motivació del projecte), sinó que a més he assimilat noves eines. 

 

D’una banda, aquest projecte m’ha facilitat la capacitat de treballar amb una 

certa fluència i facilitat amb les normatives vigents, a vegades tan confuses i 

complexes. He après a interpretar-les, aplicar-les correctament i a discriminar 

entre la multitud de normatives en confrontació quina devia prioritzar-se i 

perquè. 

 

D’altra banda, el fet d’haver de calcular un nombre tant significatiu de perfils 

amb interacció entre ells va fer necessari emprar eines informàtiques noves per 

a mi, és el cas del CYPE amb els seus subprogrames “Metal 3D” i 

“Generador de Pórticos”. Això de per sí ja va suposar un avantatge ja que en 

resum es una formació extra al grau executat, però a més, la facilitat i rapidesa 

de càlcul del programa en cooperació amb els coneixements adquirits a 

l’assignatura de “Construccions i Estructures Industrials” del grau em va 

permetre comparar i observar la funcionalitat real de certes solucions que 

s’apliquen en l’àmbit de la construcció industrial tals com les unions amb ròtules 

o l’aplicació de cartel·les. Això ha estat exposat al llarg del projecte. 

 

De l’àmbit de la seguretat, atenint-nos a la part més “mecànica” sobre la qual 

s’ha volgut profunditzar, ha sigut molt enriquidor el fet d’introduir-me a les 

cimentacions com a requisit dels bàculs, ja que es un tema que no es va poder 

tractar en profunditat durant el grau i per tant ha suposat un gran repte i una 

adquisició extra de coneixements a la titulació. 
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RESUM                                                                     
A continuació s’annexen les normatives específiques del municipi i del Pla Especial que afecten 

al procés de disseny i/o càlcul de la nau. La seqüència serà la següent: 

 

I. OME T2-C1-S4 

II. OME T2-C3-S1 

III. OME-T2-C3-S2 

IV. OME-T2-C4-S1 

V. OME-T3-C2 

VI. OME-T3-C3 

VII. OME-T3-C4 

VIII. NU-T2-C3-S5 

IX. NU-T4-C2-S1 

X. NU-T4-C2-S3 

XI. NU-T4-C4-S8 

XII. ORDENANÇA ESPECIAL POLÍGON DEL FONOLLAR SUD I BULLIDOR 
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Pàg. 424

 Article 193. Limitacions

1. Els plans especials, i, si és el cas, els estudis de detall, no podran augmentar la super-
fície de sostre edificable ni alterar el tipus d’ordenació, així com tampoc augmentar el 
nombre d’habitatges fixats en el planejament anterior quan modifiquin aquest.

2. S’aplicarà la mateixa limitació quan regeixin els paràmetres definits a l’article 191 amb 
caràcter subsidiari de l’ordenació anterior.

 Article 194. Àmbit del planejament

 Els plans especials o estudis de detall hauran de comprendre una unitat de zona 
completa i contindran les normes adequades per assegurar que els edificis construïts 
fraccionadament tinguin una unitat compositiva.

 Article 195. Usos

 Els admesos en aquesta zona seran els definits a l’article 306 de les Normes urbanís-
tiques del Pla general metropolità.

Capítol IV
Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi

 Article 196. Cornellà

 En aquest terme municipal es deixen a part les especialitats següents:

1. L’altura reguladora màxima del carrer de Rubió i Ors serà de 19 m. corresponent 
a planta baixa i cinc pisos.

2. Al sector Almeda, la instal·lació d’indústries es regirà pel que preveuen les Normes 
urbanístiques del Pla general metropolità per a la zona industrial (22 a), però els 
edificis que s’hagin de construir en aquesta zona hauran de ser aïllats.

 Article 197. El Prat de Llobregat

 En aquest terme municipal l’Ajuntament estudiarà i sotmetrà a l’aprovació definitiva 
de la Corporació Metropolitana una reglamentació especial dels passatges existents 
al nucli antic de la població.

 Article 198. L’Hospitalet de Llobregat

1. Per als carrers de 1a categoria, que es relacionen a continuació, s’exigirà que la 
superfície útil dels habitatges sigui de 80 m2 com a mínim, excloses les superfícies 
d’escales i elements de fora dels habitatges pròpiament dits. S’admetrà, no obstant 

O.M.E.
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això, que aquesta superfície mínima sigui de 70 m2 per a un 25 per 100 dels habi-
tatges que sigui possible projectar en cada edificació, sempre que es compleixi amb 
el percentatge dels 80 m2.

2. L’enumeració dels carrers als quals es refereix el paràgraf anterior és la següent:

- Alcalde José Matías de España i Muntadas, av. de l’ (avui, av. Carrilet)
- Alhambra, carrer 
- Almirall Carrero Blanco, av. (avui, av. Ponent)
- Alps, carrer (avui, av. Josep Tarradellas i Joan)
- Amadeu Torner, carrer 
- Aprestadora, carrer 
-  Barcelona, carrer 
-  Baró de Maldà, carrer 
-  Calvo Sotelo, carrer (avui, carrer Major)
-  Can Serra, av. 
-  Creu Roja, carrer 
-  Electricitat, av. de l’ (avui, av. de Catalunya) 
-  Fabregada, av. de la 
-  Gral. Primo de Rivera, carrer (avui, Collblanc)
-  Gral. Sanjurjo, carrer (avui, Dr. Martí Julià)
-  G. Franco, carrer (avui, Enric Prat de la Riba)
-  Gran Via 
-  Isabel la Catòlica, av. i Ramon Solanich i Riera, av. Dr. 
-  Jacint Verdaguer, carrer 
-  Josep Molins, av. 
-  Just Oliveres, rambla 
-  Marina, rambla de la 
-  Masnou, av. 
-  Miraflors, av. 
-  Modern, carrer 
-  Onésimo Redondo, carrer (avui desaparegut)
-  Riera Blanca, carrer 
-  Riera de la Creu, carrer 
-  Santa Eulàlia, carrer 
-  Segon Cinturó de Ronda 
-  Tomás Giménez, av. 
-  Torrent, av. del (avui, Severo Ochoa)
-  Torrent Gornal, av. del (avui, Rosalía de Castro i Juan Ramón Jiménez)
-  Travessera de Collblanc, carrer 
-  Travessera de Les Corts, carrer 
-  Travessia Industrial, carrer 
-  Vallparda, carrer

3. Si les aigües residuals van a parar a la claveguera, a l’extrem del clavegueró general, 
justament on els serveis tècnics d’aquest Ajuntament hagin d’empalmar la connexió a 
la claveguera, es col·locarà un tub de ventilació de 10 cm. de diàmetre que anirà fins 
a 2 m. per damunt del punt més alt de la coberta de l’edifici, la finalitat del qual serà la 

O.M.E.
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de donar ventilació a la claveguera. Aquest tub no podrà ser utilitzat per a cap altre ús, 
i no es podrà empalmar la connexió de la claveguera pels serveis tècnics correspo-
nents sense haver comprovat, mitjançant fum, el tiratge i el punt de sortida d’aquest.

4. En cap cas no es permetrà la construcció d’habitatges en planta baixa, excepte en 
supòsits d’habitatges unifamiliars.

5. En tots els encreuaments de les vies de la xarxa secundària del municipi de l’Hospitalet 
del Llobregat els angles de les interseccions de les alineacions es bisellaran, afectant 
a ús públic un espai delimitat segons el criteri següent:

ANGLE 90°: Un triangle rectangle, els catets del qual tinguin 5 m. cada un.
ANGLE AGUT (inferior a 90°): Un triangle isòsceles, la base del qual tingui 7 m.
ANGLE OBTÚS (més gran de 90° i més petit de 135°): Un triangle isòsceles, els 
costats iguals del qual tinguin 5 m. cada un.
ANGLE OBTÚS (igual o més gran de 135°): L’angle no es bisellarà.

 A les zones industrials s’establirà la mateixa normativa, amb la diferència que els 
catets o els costats iguals dels triangles isòsceles seran de 8 m. i, en cas d’angle, la 
base serà d’11 m.

 Article 199. Sant Boi de Llobregat
 
 En aquest terme municipal es deixen a part les especialitats següents:

1a. El nucli antic es limita, als efectes d’aquestes ordenances, per les av. Bonaventura 
Calopa i Maria Girona, les places de José Antonio (avui, pl. de l’Ajuntament) i de 
la Font, i els carrers de Joan Bardina, Montevideo i Baixada Tarrés.

2a. En totes les noves construccions o obres de reforma o aplicació en el nucli antic 
no s’admetrà cobrir els edificis amb terrat; així, doncs, tots els elements que 
s’elevin sobre l’últim forjat hauran de quedar inclosos dins dels pendents de les 
cobertes que seran de teula àrab de 30° dependent màxim amb arrencades tant 
en façanes a carrers com en les posteriors a pati d’illa. Les golfes formades així 
no seran habituals llevat que formin part d’alguna planta pis perquè hi existeixin 
desnivells entre forjats en raó de les diferents altures reguladores entre façanes 
oposades de l’edifici.

3a. L’altura reguladora màxima dels edificis que es construeixen dins del perímetre 
limitat per l’av. Maria Girona i els carrers Hospital, Baix de Sant Pere i Llevant serà 
de 7,55 m., corresponent a planta baixa i un pis, amb independència de l’ample 
dels carrers als quals donin front.

4a. Les condicions d’edificabilitat dels solars compresos entre els carrers Sant Pere i 
Alt de Sant Pere seran:

a. l’altura reguladora màxima en façana al carrer Sant Pere serà de 10,60 m., 
corresponent a planta baixa i dos pisos
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b. l’altura reguladora màxima a la façana al carrer Sant Pere es prendrà a la part 
de la secció de menor cota i serà de 7,55 m., corresponent a planta baixa i 
un pis.

5a. Les condicions d’edificabilitat dels solars compresos entre els carrers Montevideo 
i Mestral seran:

a. l’altura reguladora màxima a la façana al carrer Montevideo serà de 10,60 m., 
corresponent a planta baixa i dos pisos

b. l’altura reguladora màxima a la façana al carrer Mestral es prendrà a la part 
de la secció de menor cota i serà de 7,55 m., corresponent a planta baixa i 
un pis.

6a.  No s’admetrà la construcció d’edificis al passatge Familiar. A efectes de les pro-
funditats edificables, es considerarà com una illa del sector limitat pels carrers Joan 
Bardina, Pujada de l’Església, Pau i Passatge Pau.

7a. Hauran de respectar-se els arcs existents davant del carrer General Prim, sobre els 
passatges Montserrat i de Ca la Nor. Així mateix, tot projecte d’obres de nova planta, 
reforma o ampliació d’edificis amb façana als carrers General Prim i Sant Pere (entre 
la plaça Oliveres i passatge Llevant), Hospital, Sant Boi i plaça de la Font s’haurà de 
presentar conjuntament amb les façanes dels edificis contigus i haurà de ser objecte 
d’un informe especial de l’arquitecte municipal en què s’analitzi la seva coherència 
amb el caràcter d’aquells elements urbans.

8a. La façana mínima dels solars del nucli antic i al sector del nucli antic limitat pels carrers 
Torras i Bages, Joan Bardina, General Sanjurjo (avui, Rutlla., Cervantes i Riera Bertran 
(avui, Vall de Bianya., quan es trobin edificats en totes les seves mitgeres laterals, serà 
de 4 m.

9a. Als encreuaments dels carrers de la Vila es disposaran àrees suplementàries de pro-
tecció, definides en cada cantonada per la perpendicular a la bisectriu de l’angle que 
forma la cantonada, prenent sobre aquesta bisectriu, i des del vèrtex, distàncies de 
3,5 m., 5 m. i 7,5 m. segons que el menor ample dels carrers sigui igual o inferior 
a 10 m., 20 m. o més de 20 m., respectivament. No obstant això, quan afectin la 
xarxa viària bàsica, no seran inferiors als indicats a l’article 199 de les Normes del Pla 
general metropolità de Barcelona.

 Article 200. Tiana

 En aquest terme municipal les altures dels edificis que es construeixin amb front als 
carrers del Bisbe Català i de l’avinguda d’Isaac Albéniz seran de 10,15 m., correspo-
nents a planta baixa i dos pisos, independentment de la zonificació que tinguin.
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zones industrials o de tolerància d’habitatge i indústria, i als que el nou planejament 
assigna una qualificació no industrial, o bé el volum dels quals resulti disconforme amb 
la nova normativa, se’ls aplicaran les disposicions transitòries novena, desena, onzena 
i dotzena de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità.

 Article 186. Ús compartit

 El Pla especial previst a l’article 351 de les Normes urbanístiques del Pla general podrà 
determinar les condicions d’autorització de l’ús compartit dels edificis emplaçats en 
una parcel·la mínima a què es refereix la limitació 2 del paràgraf 1 de l’article 350 de 
les normes, i fins i tot modificar l’esmentada limitació quan circumstàncies justificades 
d’ubicació industrial o del procés tecnològic ho aconsellin.

Capítol III
Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenació 
volumètrica específica anterior 

 Article 187. Règim de l’edificació

1. A la zona subjecta a ordenació volumètrica anterior (18), l’edificació es regirà per la 
reglamentació específica del corresponent pla parcial o ordenació d’illa o de la con-
creció de volum específic aprovada.

2. A efectes del que disposa el paràgraf anterior, es considera reglamentació específica la 
regulació normativa pròpia del pla, de l’ordenació d’illa o de la concreció de volum es-
pecífic, només en allò que l’edificació resultant de la regulació s’hagi tingut en compte 
en l’edificabilitat fixada expressament, en coeficient o en superfície de sostre o volum 
total, o en la deduïble de la formalització de l’ordenació volumètrica establerta. No 
s’entendrà inclosa en aquesta reglamentació la derivada de la mera remissió a les 
normes del Pla de 1953 o a les respectives ordenances generals d’edificació en tot allò 
que resulten modificades per les Normes urbanístiques del Pla general metropolità.

3. En allò no especificat en l’esmentada reglamentació s’aplicaran les normes del Pla 
general metropolità, en especial els articles 225.4, 229, 233, 234 i 262.2 c., i també 
els articles 256 a 264 ambdós inclosos, que regulen el tipus d’ordenació segons vo-
lumetria específica.

Article 188. Classificació de les zones

 Les zones subjectes a anterior ordenació volumètrica es classifiquen, a efectes del 
que disposa aquest capítol, en els grups següents:

a. sectors amb planejament aprovat i que es relacionen per municipis a l’annex l

b. polígons d’actuació pública relacionats per municipis a l’annex ll
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c. sectors no compresos en els grups anteriors, que es relacionen, també per muni-
cipis, a l’annex lll.

 Article 189. Plans especials i Estudis de detall

1. Hauran d’aprovar-se plans especials i, si és el cas, estudis de detall, en els supòsits 
següents:

1. Quan el Pla general metropolità modifiqui alguna de les determinacions del pla 
parcial, ordenació d’illa o concreció de volum específic que no siguin les regulades 
als articles esmentats al 334.1 de les Normes urbanístiques de tal Pla general.

2. Quan el Pla general en determina la revisió.

3. Quan l’Ajuntament o, si és el cas, la Corporació Metropolitana així ho estableixi 
per concórrer–hi les circumstàncies assenyalades als apartats b. i c. del paràgraf 
1 de l’article 336 de les normes del Pla general.

4. Quan en els sectors relacionats a l’annex I hagin de completar-se determinacions 
de l’ordenació anterior que no siguin les esmentades a l’article 334.1 d’aquestes 
normes.

5. Quan es modifiqui l’ordenació preexistent en els sectors relacionats a l’annex ll.

6. Quan es tracti de sectors relacionats a l’annex lll.

2. En el supòsit 1 del paràgraf anterior, l’edificabilitat assignada pel pla especial o estudi 
de detall no superarà, excepte en casos excepcionals degudament justificats, la de-
finida en coeficient o establerta en ordenació volumètrica pel planejament anterior en 
cada una de les unitats de zona qualificades pel Pla general com a subjectes a orde-
nació volumètrica anterior.

 Article 190. Normativa aplicable

1. El pla especial o l’estudi de detall s’ajustaran al que disposen els articles següents en 
els casos que s’enuncien a continuació:

a. en el supòsit 2 de l’article anterior

b. en el supòsit 3, quan així ho exigeixi l’acord que ordeni la revisió

c. en el supòsit 6, quan existeixi indeterminació en la normativa anterior per no haver-
se aprovat un pla, ordenança o disposició municipal o no s’hagi atorgat llicència 
o autorització d’edificació preexistent que assenyalin amb precisió suficient els 
elements bàsics de l’ordenació.

2. Amb caràcter subsidiari s’aplicarà el que disposen els articles següents, amb refe-
rència a la reglamentació específica de l’anterior ordenació, en tots els supòsits en 
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què és preceptiva l’aprovació d’un pla especial o estudi de detall d’acord amb l’article 
anterior.

 Article 191. Contingut de la normativa

 La normativa a aplicar, amb caràcter principal o subsidiari segons el que disposa l’ar-
ticle anterior i en funció de les antigues zones del Pla d’ordenació urbana de Barcelona 
i la seva comarca, de 3 de desembre de 1953, serà el següent:

a. Zones d’eixample intensiu, residencial urbana intensiva i comercial:

Edificabilitat neta 1,50 m2 sostre/m2 sòl

Densitat màxima 150 habitatges/ha

Ocupació màxima 60 per 100

Altura màxima 27,45 m.

Nombre màxim de plantes PB + 7 pisos

Altura mínima entre sostres 3,05 m.

b. Zones d’eixample semiintensiu, nucli antic, residencial urbana semiintensiva 
i tolerància d’habitatge i indústria:

Edificabilitat neta 1,25 m2 sostre/m2 sòl

Densitat màxima 125 habitatges/ha

Ocupació màxima 40 per 100

Altura màxima 18,30 m.

Nombre màxim de plantes PB + 4 pisos

Altura mínima entre sostres 3,05 m.

c. Zones suburbanes i de ciutat jardí:

Edificabilitat neta 0,50 m2 sostre/m2 sòl

Densitat màxima 50 habitatges/ha

Ocupació màxima 30 per 100

Altura màxima 11 m.

Nombre màxim de plantes PB + 2 pisos

Altura mínima entre sostres 2,75 m.

 Article 192. Tipus d’ordenació

1. A les zones d’edificació aïllada definida en l’anterior ordenació s’aplicaran les normes 
del Pla general referents al tipus d’ordenació segons edificació aïllada, i en aquelles en 
què existeixi indefinició de l’edificació segons l’anterior ordenació, les normes del tipus 
d’ordenació segons volumetria específica.

2. Malgrat allò establert amb caràcter general al paràgraf anterior, els plans especials 
i estudis de detall podran autoritzar l’aplicació de qualsevol altre tipus d’ordenació 
previst al Pla general.
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 Article 193. Limitacions

1. Els plans especials, i, si és el cas, els estudis de detall, no podran augmentar la super-
fície de sostre edificable ni alterar el tipus d’ordenació, així com tampoc augmentar el 
nombre d’habitatges fixats en el planejament anterior quan modifiquin aquest.

2. S’aplicarà la mateixa limitació quan regeixin els paràmetres definits a l’article 191 amb 
caràcter subsidiari de l’ordenació anterior.

 Article 194. Àmbit del planejament

 Els plans especials o estudis de detall hauran de comprendre una unitat de zona 
completa i contindran les normes adequades per assegurar que els edificis construïts 
fraccionadament tinguin una unitat compositiva.

 Article 195. Usos

 Els admesos en aquesta zona seran els definits a l’article 306 de les Normes urbanís-
tiques del Pla general metropolità.

Capítol IV
Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi

 Article 196. Cornellà

 En aquest terme municipal es deixen a part les especialitats següents:

1. L’altura reguladora màxima del carrer de Rubió i Ors serà de 19 m. corresponent 
a planta baixa i cinc pisos.

2. Al sector Almeda, la instal·lació d’indústries es regirà pel que preveuen les Normes 
urbanístiques del Pla general metropolità per a la zona industrial (22 a), però els 
edificis que s’hagin de construir en aquesta zona hauran de ser aïllats.

 Article 197. El Prat de Llobregat

 En aquest terme municipal l’Ajuntament estudiarà i sotmetrà a l’aprovació definitiva 
de la Corporació Metropolitana una reglamentació especial dels passatges existents 
al nucli antic de la població.

 Article 198. L’Hospitalet de Llobregat

1. Per als carrers de 1a categoria, que es relacionen a continuació, s’exigirà que la 
superfície útil dels habitatges sigui de 80 m2 com a mínim, excloses les superfícies 
d’escales i elements de fora dels habitatges pròpiament dits. S’admetrà, no obstant 
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Capítol II
Disposicions sobre ús industrial

 Article 184. Condicions que determinen l’ús industrial

	 L’admissió	d’una	determinada	activitat	en	un	local	està	determinada	per	la	categoria	
de	la	indústria,	el	grau	de	molèsties	que	ocasiona,	la	potència	mecànica,	la	zona	ur-
banística	en	què	està	enclavada,	la	situació	del	local	amb	relació	a	les	construccions	
pròximes,	 l’existència	de	 l’edifici	abans	de	 l’aprovació	de	 les	Normes	urbanístiques	
del	Pla	general	metropolità	i	l’ús	exclusiu	o	compartit	de	l’edifici	per	la	persona	física	o	
jurídica	peticionària.	Aquestes	condicions	es	defineixen	de	la	manera	següent:

	 Categoria industrial:	 És	 l’expressió	 del	 grau	 de	 molèsties,	 incomoditat,	 efectes	
nocius	 i	 danys	 que	 una	 activitat	 industrial	 pot	 causar	 sobre	 l’entorn.	 Es	 determina	
d’acord	amb	el	que	disposa	l’article	287	de	les	Normes	urbanístiques	del	Pla	general	
metropolità,	corregint-la,	si	és	el	cas,	per	 tot	allò	que	s’indica	a	 l’article	293	de	 les	
esmentades	normes.

	 Situació:	 Es	 determinarà	 per	 l’entorn	 en	 què	 estigui	 emplaçada	 l’activitat,	 d’acord	
amb	el	que	es	disposa	a	l’article	288	de	les	Normes	urbanístiques,	completades	amb	
les	disposicions	següents:

a. per	 edifici	 industrial	 s’entén	aquell	 que,	 a	banda	de	complir	 tot	 el	 que	disposa	
l’article	 288.2	 de	 les	 Normes	 urbanístiques,	 no	 tingui	 altres	 habitatges	 que	 els	
corresponents	al	porter,	titular	de	l’activitat	o	vigilant

b.	 el	nombre	de	places	de	càrrega	i	descàrrega	previstes	a	l’article	288.3	c.,	en	tot	
edifici	industrial	no	podrà	ser	inferior	a	dos,	ni	a	una	plaça	cada	1.000	m2	de	su-
perfície	industrial	o	fracció.

	 Potència màxima:	Coneguda	la	situació	i	 la	categoria	màxima	admissible	d’una	in-
dústria,	se’n	determinarà	la	potència	mecànica	màxima	autoritzable	d’acord	amb	els	
articles	289	i	291	de	les	Normes	urbanístiques.

	
	 Qualificació de la zona:	En	la	normativa	de	cada	una	de	les	zones	previstes	al	Pla	

general	metropolità	s’especifiquen	les	categories	i	situacions	permissibles	per	a	l’ús	
industrial	segons	que	ho	resumeix	l’article	següent.
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Article 185. Usos industrials permissibles segons les zones

1. Els	usos	industrials	permissibles	a	les	zones	de	sòl	urbà	que	s’indiquen,	previstes	al	
Pla	general	metropolità,	seran	els	determinats	al	quadre	següent:

Zona Designació Categoria Situacions

12 Nucli	antic
En	edificis	fora	d’ordenació
(art.	222	de	les	Normes)

1a. Totes

2a. 2	a,	2	b,	2	c	i	4

2a. 3

13 Densificació	urbana	intensiva
i	semiintensiva
Ídem	en	polígons	especialment	delimitats

1a. Totes

2a. 2	a,	2	b,	2	c,	3,	4	b

3a. 2	c,	3,	4	a	i	4	b

14	a	i	b

Remodelació	urbana

1a. Totes

2a. Totes

3a. 4	a	i	4	b

15
Conservació	de	l’estructura	urbana	i	edificatòria

1a. 1	a,1	b,	2	a,	2	b	2	c

2a. 2	a,	2	b	i	2	c

16

Renovació	urbana	
unifamiliar

plurifamiliar

1a. Totes

1a. Totes

2a. 2	a,	2	b	i	2	c

18

Subjecta	a	anterior	ordenació	volumètrica	específica
D’acord	amb	l’	art.	306	de	les	
Normes	urbanístiques	del	PGM

1a. Totes

2a. 2	a,	2	b,	2	c,	3,	4	b

3a.

3,	4	a	i	4	b
(només	en	àrees	in-
dustrials	precisades	en	
anterior	planejament)

20
Ordenació	en	edificació	aïllada
	/VI/VII/VIII/IX	unifamiliar	(1)
/I/II/III/IV	plurifamiliar
/V,	plurifamiliar

1a. 2	a,	2	b,	2	c

1a. 2	a,	2	b,	2	c

1a. 2	a,	2	b,	2	c

2a. 2	a,	2	b,	2	c

22	a

Industrial

1a. Totes

2a. Totes	a	partir	2	a

3a. Totes	a	partir	2	b

4a. Totes	a	partir	4	a

5a. Totes	a	partir	5	b

(1)	 S’admeten	les	estacions	de	servei	i	els	tallers	de	reparació	de	vehicles,	amb	superfície	coberta	que	

no	superi	els	300	m2.

2.	 El	que	estableix	el	quadre	del	paràgraf	anterior	resumeix	allò	que	s’ha	disposat	sobre	
el	particular	 en	 les	Normes	urbanístiques	del	Pla	general,	 amb	els	aclariments	que	
es	consideren	necessaris	per	a	la	seva	aplicació	esmenant-hi	els	errors	que	s’hi	han	
advertit.

3.	 En	aquells	edificis	autoritzats	amb	 llicència	regularment	concedida	en	 l’anterior	pla-
nejament,	o	legalitzats,	que	es	destinen	a	l’ús	d’indústria	perquè	estan	emplaçats	en	
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zones	industrials	o	de	tolerància	d’habitatge	i	indústria,	i	als	que	el	nou	planejament	
assigna	una	qualificació	no	industrial,	o	bé	el	volum	dels	quals	resulti	disconforme	amb	
la	nova	normativa,	se’ls	aplicaran	les	disposicions	transitòries	novena,	desena,	onzena	
i	dotzena	de	les	Normes	urbanístiques	del	Pla	general	metropolità.

 Article 186. Ús compartit

	 El	Pla	especial	previst	a	l’article	351	de	les	Normes	urbanístiques	del	Pla	general	podrà	
determinar	les	condicions	d’autorització	de	l’ús	compartit	dels	edificis	emplaçats	en	
una	parcel·la	mínima	a	què	es	refereix	la	limitació	2	del	paràgraf	1	de	l’article	350	de	
les	normes,	i	fins	i	tot	modificar	l’esmentada	limitació	quan	circumstàncies	justificades	
d’ubicació	industrial	o	del	procés	tecnològic	ho	aconsellin.

Capítol III
Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenació 
volumètrica específica anterior 

 Article 187. Règim de l’edificació

1.	 A	 la	zona	subjecta	a	ordenació	volumètrica	anterior	 (18),	 l’edificació	es	regirà	per	 la	
reglamentació	específica	del	corresponent	pla	parcial	o	ordenació	d’illa	o	de	la	con-
creció	de	volum	específic	aprovada.

2.	 A	efectes	del	que	disposa	el	paràgraf	anterior,	es	considera	reglamentació	específica	la	
regulació	normativa	pròpia	del	pla,	de	l’ordenació	d’illa	o	de	la	concreció	de	volum	es-
pecífic,	només	en	allò	que	l’edificació	resultant	de	la	regulació	s’hagi	tingut	en	compte	
en	l’edificabilitat	fixada	expressament,	en	coeficient	o	en	superfície	de	sostre	o	volum	
total,	 o	 en	 la	 deduïble	 de	 la	 formalització	 de	 l’ordenació	 volumètrica	 establerta.	 No	
s’entendrà	 inclosa	 en	 aquesta	 reglamentació	 la	 derivada	 de	 la	 mera	 remissió	 a	 les	
normes	del	Pla	de	1953	o	a	les	respectives	ordenances	generals	d’edificació	en	tot	allò	
que	resulten	modificades	per	les	Normes	urbanístiques	del	Pla	general	metropolità.

3.	 En	allò	no	especificat	en	 l’esmentada	 reglamentació	s’aplicaran	 les	normes	del	Pla	
general	metropolità,	en	especial	els	articles	225.4,	229,	233,	234	i	262.2	c.,	i	també	
els	articles	256	a	264	ambdós	inclosos,	que	regulen	el	tipus	d’ordenació	segons	vo-
lumetria	específica.

Article 188. Classificació de les zones

	 Les	zones	subjectes	a	anterior	ordenació	volumètrica	es	classifiquen,	a	efectes	del	
que	disposa	aquest	capítol,	en	els	grups	següents:

a.	 sectors	amb	planejament	aprovat	i	que	es	relacionen	per	municipis	a	l’annex	l

b.	 polígons	d’actuació	pública	relacionats	per	municipis	a	l’annex	ll
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3.	 Totes	les	plantes	del	local,	a	més	de	l’accés,	tindran	ventilació	directa	a	l’exterior	o	a	
través	d’un	pati	de	superfície	no	menor	a	la	que	s’indica	al	quadre	següent:

Nombre de plantes 

de l’edifici
Superfície

Fins	a	tres 5	m2	per	cada	1.000	m2	o	fracció	de	la	major	planta	servida

Fins	a	cinc 7	m2	per	cada	1.000	m2	o	fracció	de	la	major	planta	servida

Fins	a	set 9	m2	per	cada	1.000	m2	o	fracció	de	la	major	planta	servida

De	set	en	endavant 11	m2	per	cada	1.000	m2	o	fracció	de	la	major	planta	servida

El	costat	mínim	del	pati	serà	de	2	m.

4. Les	obertures	de	comunicació	al	pati	estaran	protegides	amb	teuladell	de	material	re-
sistent	al	foc,	de	0,30	m.	com	a	mínim	de	sortint,	col·locat	entre	la	línia	inferior	de	la	llinda	
i	una	altura	de	0,50	m.	sobre	aquesta.	El	teuladell	es	podrà	ubicar	a	l’interior	del	pati.

 Article 118. Il·luminació

	 El	nivell	d’il·luminació	que	haurà	de	tenir	el	garatge	serà,	com	a	mínim,	de	15	lux	entre	la	
plaça	d’aparcament	i	les	zones	comunes	de	circulació	de	l’edifici,	i	de	50	a	les	entrades.

 Article 119. Lavabos

	 Als	garatges	públics	s’hi	instal·larà	un	lavabo	compost	de	vàter	i	lavabo,	com	a	mínim.

 Article 120. Calefacció

1. La	calefacció	dels	garatges-aparcament,	si	n’hi	hagués,	haurà	de	ser	de	manera	que	
en	cap	moment	no	hi	hagi	perill	d’inflamació	de	les	mescles	carburants.

2. Els	locals	on	estiguin	situades	les	instal·lacions	de	calefacció	hauran	d’estar	totalment	
aïllats	i	eficaçment	ventilats.

Capítol IV
Seguretat en la construcció

Secció 1a
Disposicions generals

 Article 121. Condicions de solidesa

1.	 Tota	 construcció	 haurà	 de	 reunir,	 amb	 subjecció	 a	 les	 disposicions	 generals,	 les	
condicions	de	solidesa	que	l’estètica	requereixi,	sota	la	responsabilitat	de	la	direcció	
facultativa	de	l’obra.
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2.	 Això	 no	 obstant,	 l’Ajuntament	 podrà	 comprovar	 en	 tot	 moment	 les	 condicions	 de	
solidesa	indicades	i	ordenar	totes	les	mesures	que	estimi	convenients	perquè	siguin	
efectives,	sense	que,	malgrat	això,	representi	obligació	ni	responsabilitat	per	a	ell	de	
cap	gènere.

3.	 Els	propietaris	estan	obligats	a	conservar	els	edificis	 i	 les	construccions	en	perfecte	
estat	de	solidesa,	a	fi	que	no	puguin	causar	dany	a	persones	o	béns.

 Article 122. Tanques de precaució

1.	 El	front	de	la	casa	o	solar	on	es	practiquin	obres	de	nova	construcció	o	d’enderro-
cament	es	tancarà	sempre	amb	una	tanca	de	precaució	de	2	m.	d’altura	com	a	mínim	
i	de	materials	que	ofereixin	seguretat	i	conservació	decorosa,	com	ara	rajoles,	taules	o	
panells	prefabricats.	La	tanca	no	serà	obligatòria	quan	estigui	construït	en	tancament	
i	els	treballs	que	s’executin	no	tinguin	incidència	en	la	seguretat	i	el	lliure	trànsit	de	la	
via	pública.

2.	 El	màxim	espai	que	es	podrà	ocupar	amb	la	tanca	de	precaució	estarà	en	proporció	
amb	l’amplària	de	la	vorera	o	del	carrer;	però	en	cap	cas	no	podrà	avançar-se	més	de	
3	m.	comptats	des	de	la	línia	de	façana,	ni	sobrepassar	els	dos	terços	de	la	vorera,	ni	
deixar	espai	lliure	de	vorera	inferior	a	0,80	m.

3.	 S’adoptarà	 la	 mateixa	 precaució	 quan	 l’obra	 sigui	 de	 reparació,	 si	 el	 servei	 tècnic	
municipal	ho	estima	convenient.

4. En	qualsevol	altre	cas,	així	com	si	es	fan	arrebossades,	reparacions	o	altres	opera-
cions	 anàlogues	de	 caràcter	 circumstancial,	 s’atallarà	 al	 front	 amb	una	corda,	 junt	
amb	la	qual	es	mantindrà	un	operari	per	donar	els	avisos	oportuns	als	vianants.

5.	 A	 les	 voreres	 de	 menys	 d’1,40	 m.	 d’ample	 es	 permetrà	 l’establiment	 de	 tanques,	
amb	un	sortint	màxim	de	0,60	m.	només	en	casos	d’obra	de	nova	planta	fins	a	 la	
realització	de	 la	coberta	de	 la	planta	baixa,	o	fins	que	s’arribi	a	 l’altura	mínima	as-
senyalada	per	a	 les	plantes	baixes	de	cada	zona;	 i	d’obres	de	 reforma	que	afectin	
la	façana	de	la	planta	baixa.	Durant	 l’execució	de	la	resta	d’obres	en	el	primer	cas,	
quan	les	de	reforma	no	afectin	la	part	indicada,	o	quan	es	tracti	d’addició	de	pisos,	
la	tanca	serà	substituïda	per	una	protecció	volada	o	sobre	peus	drets.	En	els	casos	a	
què	es	refereix	el	paràgraf	4	d’aquest	article,	s’haurà	d’acomodar	l’horari	de	treball	a	
les	exigències	de	la	circulació,	d’acord	amb	les	instruccions	que	es	rebin	de	la	policia	
municipal.

6.	 Serà	 obligatòria	 la	 instal·lació	 de	 llums	 de	 senyalització	 amb	 intensitat	 suficient	 en	
cada	extrem	o	angle	sortint	de	les	tanques.

7.	 La	instal·lació	de	tanques	s’entén	sempre	amb	caràcter	provisional	mentre	duri	l’obra.	
Per	això,	des	del	moment	que	transcorri	un	mes	sense	que	s’iniciïn	les	obres,	o	s’in-
terrompin	durant	el	mateix	termini,	s’haurà	de	suprimir	la	tanca	i	deixar	lliure	la	vorera	
al	trànsit	públic,	sense	perjudici	d’adoptar	les	pertinents	mesures	de	precaució.
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8.	 Es	col·locaran	lones	o	xarxes	de	protecció	de	la	via	pública	entre	els	forjats	de	plantes	
mentre	s’hi	realitzin	aquests	treballs	que	comportin	perill	per	als	vianants,	o	es	rea-
litzarà	una	protecció	adequada	a	la	vorera.

9.	 En	 casos	 especials,	 que	 el	 servei	 tècnic	 municipal	 consideri	 indispensable	 podran	
adoptar-se	mesures	de	caràcter	extraordinari.

 Article 123. Precaucions durant l’execució de les obres

1.	 Mentre	duri	l’edificació	o	la	reparació	d’una	casa	que	oferís	perill	o	dificultat	al	trànsit	
pels	 carrers,	 s’atallarà	 als	 voltants	 de	 l’obra	 de	 la	 manera	 que	 determini	 l’autoritat	
municipal	per	a	cada	cas.

2.	 Els	materials	es	col·locaran	 i	prepararan	dins	de	 l’obra,	 i	quan	no	sigui	possible,	 la	
col·locació	i	preparació	es	farà	en	el	punt	o	espai	que	l’autoritat	municipal	designi.

3.	 Les	bastides,	els	estampidors	i	la	resta	d’elements	auxiliars	de	la	construcció	es	mun-
taran,	s’instal·laran	i	es	desfaran	segons	les	instruccions	de	la	direcció	facultativa	de	
l’obra.

4. Les	bastides	seran	com	a	mínim	de	0,75	m.	d’ample	i	les	taules	i	maromes	que	s’usin	
per	a	la	seva	formació	tindran	la	resistència	corresponent	al	servei	que	han	de	prestar.	
A	més,	 la	part	exterior	de	 les	bastides	haurà	de	cobrir-se	en	direcció	vertical	fins	a	
l’altura	d’1	m.	de	manera	que	s’eviti	 tot	perill	 per	als	operaris,	 així	 com	 la	caiguda	
dels	materials,	sense	perjudici	de	complir,	a	més,	la	reglamentació	de	seguretat	del	
treball.

5.	 L’apuntalament	d’edificis	s’efectuarà	sempre	sota	la	direcció	facultativa.

 Article 124. Aparells elevadors

1. Els	aparells	elevadors	de	materials	no	podran	situar-se	a	la	via	pública,	i	sí	només	a	
l’interior	de	la	casa	o	solar	o	dins	de	la	tanca	de	precaució,	excepte	en	casos	espe-
cials	i	amb	l’autorització	pertinent.

2.	 La	 instal·lació	 d’aparells	 elevadors	 s’ajustarà	 al	 que	 preveuen	 les	 disposicions	 ge-
nerals	reguladores	de	la	matèria.	La	construcció,	la	instal·lació	i	el	manteniment	dels	
aparells	elevadors	d’ús	temporal	i	mixt	per	a	materials	i	personal	d’obra	serà	regulat	
pel	reglament	aprovat	per	l’Ordre	Ministerial	de	23	de	maig	de	1977.

3.	 La	maquinària	i	les	instal·lacions	auxiliars	i	els	seus	elements,	utilitzables	a	les	obres	de	
construcció,	hauran	de	ser	objecte	d’autorització	municipal	per	al	seu	funcionament,	
amb	caràcter	provisional.

 Article 125. Grues-torre

1. La	instal·lació	i	l’ús	de	grues-torre	en	la	construcció,	en	allò	que	afecta	la	competència	
municipal,	estarà	subjecta	a	les	condicions	següents:
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1.  La	grua	per	muntar	i	tots	els	seus	elements	s’hauran	de	trobar	en	perfecte	estat	
de	conservació.

2. 	 La	grua	s’instal·larà	en	perfectes	condicions	de	funcionament	i	seguretat.

3.		 La	utilització	de	la	grua	s’haurà	de	fer	dins	de	les	càrregues	màximes,	en	les	seves	
posicions	més	desfavorables,	que	puguin	ser	 transportades	en	els	diversos	su-
pòsits	d’ús.

4.		 Es	 cobriran	 amb	 pòlissa	 d’assegurança,	 de	 responsabilitat	 civil	 il·limitada,	 els	
danys	de	qualsevol	gènere	que	pugui	produir	el	funcionament	de	la	grua	i	la	seva	
estada	a	l’obra.

5.		 La	col·locació	dels	elements	que	transporti	la	grua	es	durà	a	terme	de	la	manera	que	
ofereixi	la	màxima	seguretat,	a	judici	del	tècnic	responsable	del	seu	funcionament.

2. Com	a	norma	general,	el	carro	del	qual	penja	el	ganxo	de	 la	grua	no	podrà	sobre-
passar	 l’espai	acotat	pels	 límits	del	solar	 i	 la	 tanca	de	precaució	de	 l’obra.	Malgrat	
això,	 en	 casos	 degudament	 justificats,	 podrà	 admetre’s	 que	 se	 sobrepassi	 el	 límit	
frontal	de	 la	 tanca	sempre	que,	per	part	del	 facultatiu	directe	de	 l’obra,	es	proposi	
una	solució	complementària	o	substitutiva	de	 la	 tanca	esmentada	que	garanteixi	 la	
seguretat	de	la	utilització	de	la	via	pública.

3.	 Si	 per	 les	 dimensions	 del	 solar	 l’àrea	 de	 funcionament	 del	 braç	 hagués	 de	 sobre-
passar	 l’espai	 acotat	 pels	 límits	 del	 solar	 i	 la	 tanca	 d’obra,	 aquesta	 circumstància	
s’haurà	de	fer	constar	expressament,	així	com	el	compromís	d’adoptar	les	màximes	
prevencions	per	evitar	contactes	amb	línies	de	conducció	elèctrica.	Tanmateix,	en	els	
supòsits	excepcionals	d‘aquest	paràgraf	 i	de	 l’anterior,	 l’atorgament	o	 la	denegació	
de	la	llicència	serà	facultat	discrecional	de	l’Ajuntament.

 Article 126. Parallamps

	 Sempre	que	un	edifici	es	proveeixi	de	parallamps	aquest	es	col·locarà	en	les	degudes	
condicions	 per	 aconseguir	 la	 perfecta	 conducció,	 amb	 subjecció	 al	 que	 preveu	 la	
disposició	general	reguladora	d’aquesta	mena	d’instal·lacions.

Article 127. Línies d’alta tensió
	
	 A	les	zones	afectades	pel	pas	de	línies	d’alta	tensió	no	es	permetrà	cap	construcció	

fins	que	no	s’hagi	desviat	el	pas	de	la	línia	de	manera	reglamentària.	A	aquest	efecte	
l’Ajuntament	sol·licitarà	l’informe	dels	serveis	competents	de	l’Administració	de	l’Estat	
amb	relació	al	pas	d’aquestes	línies	i	superfície	de	terrenys	que	afecten.

 Article 128. Obres que afecten l’estructura

1.	 Quan	es	projectin	obres	d’ampliació	o	de	reforma	d’un	edifici,	que	n’afectin	l’estructura,	
s’hauran	d’aportar	amb	la	sol·licitud	de	llicència	els	documents	complementaris	se-
güents:
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a. 	 estudi	de	càrregues	en	l’estructura	existents	abans	de	l’ampliació	o	reforma	pro-
jectada

b.		 estudi	de	càrregues	resultants	de	l’ampliació	o	reforma

c.		 memòria	descriptiva	dels	apuntalaments	que	s’hagin	de	verificar	en	l’execució	de	
les	obres	amb	expressió	dels	seus	respectius	càlculs	i	programa	de	coordinació	
dels	treballs

d.		 manifestació	de	si	l’edifici	que	es	pretén	reformar	o	ampliar	està	o	no	ocupat,	amb	
indicació,	si	és	el	cas,	del	nom	i	cognoms	dels	ocupants.

2.	 En	 el	 supòsit	 que	 estigui	 ocupat	 l’edifici	 objecte	 de	 l’ampliació	 o	 de	 la	 reforma,	 el	
promotor	de	l’obra	haurà	de	notificar	fefaentment	l’existència	del	projecte	a	tots	els	
ocupants,	amb	expressió	del	lloc	o	oficina	on,	durant	un	termini	no	inferior	a	quinze	
dies,	estaran	de	manifest	el	projecte	dels	documents	relacionats	al	paràgraf	anterior,	
així	com	amb	la	indicació	de	la	persona,	identificada	amb	nom	i	cognoms,	autoritzada	
per	a	l’exhibició	de	la	documentació.	Els	ocupants	podran	examinar	per	si	mateixos,	
o	mitjançant	una	persona	delegada	per	ells,	el	projecte	i	els	documents	esmentats	i	
formular	en	el	termini	indicat,	ampliat	amb	deu	dies	més,	les	observacions	de	caràcter	
tècnic	que	estimin	pertinents.	Les	observacions	s’hauran	de	presentar	per	escrit	en	
exemplar	duplicat	a	la	persona	autoritzada	per	a	l’exhibició	del	projecte,	qui	tornarà	
signat	un	dels	exemplars	a	l’interessat	com	a	justificant	de	la	presentació.

3.	 El	peticionari	de	llicència	haurà	d’acreditar	amb	la	seva	sol·licitud	haver	practicat	de	
forma	fefaent	la	notificació	del	projecte	als	ocupants,	i	manifestar,	sota	la	seva	respon-
sabilitat,	si	s’han	formulat	o	no	observacions.	En	cas	afirmatiu	adjuntarà	l’escrit	o	escrits	
que	s’haguessin	formulat.	Si	les	observacions	s’haguessin	acceptat	íntegrament,	ho	
farà	 constar	 expressament	 i	 el	 servei	 tècnic	 municipal	 comprovarà	 l’adequació	 del	
projecte	 a	 les	 observacions.	 Si	 no	 s’haguessin	 acceptat	 plenament,	 l’Ajuntament	
designarà	 un	 tècnic	 superior	 especialitzat	 en	 càlcul	 de	 resistències	 perquè	 emeti	
dictamen	a	costa	del	sol·licitant,	 tant	sobre	el	projecte	com	sobre	 les	observacions	
formulades.	 Un	 cop	 complertes	 les	 prevencions	 anteriors,	 continuarà	 la	 tramitació	
de	l’expedient	sense	que	la	concessió	de	llicència	impliqui	cap	responsabilitat	per	a	
l’Ajuntament	autoritzant	ni	 la	seva	obtenció	pugui	 ser	 invocada	pels	particulars	per	
excloure	o	disminuir	la	responsabilitat	civil	o	penal	en	què	incorrin	en	l’exercici	de	les	
activitats	corresponents.

Article 129.  Tècnic titulat

1.	 Amb	 independència	de	 la	direcció	 facultativa	de	 l’obra,	al	capdavant	d’aquestes	hi	
haurà	d’haver	un	tècnic	 titulat	que	tingui	cura	de	 la	correcta	execució	dels	 treballs,	
d’acord	amb	els	documents	presentats	 i	 les	ordres	emanades	de	 la	direcció	 facul-
tativa,	en	els	casos	següents:

a. 	 moviment	 de	 terres	 (buidat,	 excavacions,	 rebaix,	 terraplenament	 i	 cales																		
d’exploració)
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b.		 obres	de	nova	planta,	pel	que	fa	als	treballs	relacionats	al	punt	anterior

c.		 obres	 de	 reforma	 i	 ampliació	 que	 afectin	 l’estructura	 de	 l’edifici	 i	 treballs	 de												
recalçat

d.		 enderrocaments	i	demolicions.

2.	 El	tècnic	indicat,	mentre	durin	els	treballs	d’enderrocaments,	excavacions,	terraplena-
ments,	desmunt	o	rebaixos	de	terra,	o	els	d’ampliació	i	reforma	que	afectin	l’estructura	
de	l’edifici,	haurà	de	prestar-los	la	necessària	dedicació,	i	mantindrà	la	seva	presència	
a	l’obra	amb	la	màxima	permanència	que	necessiti	la	seguretat	i	correcta	execució	de	
l’obra,	i	en	tot	cas	en	el	moment	de	procedir	a	demolicions	d’elements	estructurals	i/o	
resistents	en	els	treballs	d’enderrocaments,	i	mentre	estigui	en	funcionament	la	ma-
quinària	idònia	per	dur	a	terme	els	enderrocaments,	excavacions,	desmunts,	rebaixos,	
rases,	 galeries	 i	 semblants,	 excepte	 quan,	 un	 cop	 replegades	 terres,	 enderrocs	 o	
altres	materials	per	transportar-los,	la	maquinària	estigui	en	funció	de	traginada.

 Article 130. Responsabilitat del constructor

	 El	constructor	de	l’obra	és	responsable	de	qualsevol	dany	que	ocorri	per	omissió	de	
les	prescripcions	que	són	objecte	dels	articles	que	precedeixen	o	per	haver	desatès	
els	consells	de	la	prudència	en	aquest	punt.

Secció 2a
Edificis ruïnosos i enderrocaments

 Article 131. Declaració de ruïna i acord de demolició

	 La	declaració	de	l’estat	ruïnós	i	 l’acord	de	demolició	total	o	parcial	de	les	construc-
cions	 així	 com	 les	 disposicions	 que	 es	 dictin	 sobre	 habitabilitat	 dels	 immobles	 i	 el	
desallotjament	per	part	dels	seus	ocupants,	s’ajustaran	al	que	disposen	l’article	183	
de	la	Llei	del	sòl	i	els	següents	articles	d’aquestes	ordenances.

 Article 132. Expedient

1.	 La	declaració	de	ruïna	es	farà	sempre	previ	expedient	contradictori,	que	s’iniciarà	a	
instància	del	propietari	de	l’immoble	o	dels	seus	ocupants,	d’ofici	o	en	virtut	de	de-
núncia.

2. Els	serveis	tècnics	i	la	policia	municipal	estan	especialment	obligats	a	donar	part	de	
qualsevol	construcció	que	estimin	ruïnosa.

 Article 133. Procediment general

	 Les	 sol·licituds	 de	 declaració	 d’edifici	 ruïnós	 per	 part	 del	 propietari	 es	 resoldran	
d’acord	amb	el	procediment	següent:
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en tota la zona metropolitana, quan, a l’empara del que disposa l’article 10 del Decret 
llei 5/1974 de 24 d’agost, assumeixi, com a servei públic d’interès metropolità, el 
d’extinció d’incendis.

Secció 2a
Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament

 Article 101. Règim aplicable

1. L’àrea d’estacionament és un lloc obert, fora de la calçada, especialment destinat a 
parada o terminal de vehicles automòbils.

2. Es designen amb el nom d’«aparcament» o amb el de «garatge-aparcament» els 
espais situats a l’interior de l’edifici o al sòl o subsòl de terrenys edificables del mateix 
solar, i les instal·lacions mecàniques especials destinades a la guarda de vehicles 
automòbils. Seran terrenys edificables a aquests efectes els compresos dins del per-
centatge de superfície de parcel·la ocupable per l’edificació.

3. La construcció d’estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament s’ajustarà a 
les condicions definides en aquesta secció i, a més, a les limitacions addicionals exi-
gibles basant-se en altres possibles usos compatibles, com ara estacions de servei, 
rentat de vehicles, tallers de reparació d’automòbils i instal·lacions auxiliars.

4. Les exigències establertes en aquesta secció quant a previsió de places i dimensions 
i superfícies són mínimes i, en conseqüència, se’n podran establir altres de superiors 
pels ajuntaments respectius a les seves ordenances municipals.

 Article 102. Previsió de places

1. La previsió de places d’aparcament o garatge-aparcament establerta a l’article 298 
de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità podrà ser substituïda per 
places d’estacionament a través de plans parcials o especials o d’estudis de detall; 
però en cap supòsit aquests estacionaments, generats per concretes previsions de 
cada edifici, no podran computar-se entre els exigits per aquests plans o estudis de 
detall, per als diferents sectors, com a complement del sistema viari.

2. A efectes del que preveu el paràgraf 6 de l’article 299 de les Normes urbanístiques del 
Pla general metropolità, per «espai contigu» s’entendrà l’immediat que estigui tocant 
a la finca per a la qual siguin exigibles les places d’aparcament o, en casos justificats, 
el situat a distància no superior a 300 m.

 Article 103. Superfície computable

1. Les superfícies d’edificació preses per trobar el nombre de places d’aparcament o 
garatge-aparcament, d’acord amb l’article 298.2.A. C i H., de les Normes urbanís-
tiques de Pla general metropolità, hauran de referir-se a la «superfície total construïda», 
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compresa no només la del local destinat a l’activitat que es consideri, sinó també la 
dels serveis, magatzems i altres annexos d’aquesta.

2. Quan de l’aplicació de les determinacions mínimes referides a metres quadrats en 
resulti un número fraccionari de places, qualsevol fracció igual o menor a la meitat 
podrà descomptar-se, i la superior a la meitat haurà de computar-se com un espai 
més.

 Article 104. Superfície de la plaça

1. Els 20 m2 per plaça d’aparcament o garatge-aparcament definits a l’article 298.1 de 
les Normes urbanístiques del Pla general metropolità correspondran a superfície útil 
del local (superfície de sòl compresa dins del perímetre definit per la cara interna dels 
seus tancaments), excloent-ne les superfícies destinades a serveis i instal·lacions que 
s’ubiquin en aquests aparcaments.

2. Cada plaça de garatge-aparcament disposarà d’un espai configurat per un mínim de 
2,20 per 4,50 m. i amb una altura lliure mínima de 2,20 m. S’admetrà un 25 per 100 
de places de 2 per 4 m., que es grafiaran al projecte d’edificació.

3. Als garatges i aparcaments públics per a vehicles lleugers, caldrà reservar perma-
nentment, a la planta d’accés més fàcil, el més pròxim possible a aquest, almenys 
una plaça per cada cent de la seva capacitat total, per a vehicles que transportin 
passatgers minusvàlids. La seva amplària mínima serà de 2,90 m.

 Article 105.  Llicències

 Estaran subjectes a prèvia llicència de l’administració municipal la instal·lació, am-
pliació i modificació d’estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament. En la 
sol·licitud corresponent es farà constar, de mode exprés, a més dels requisits ge-
nerals pertinents al cas, la naturalesa dels materials amb què estan construïts, el 
nombre, la pendent i les dimensions de les rampes i dels radis de gir i dels accessos 
a la via pública i les mesures de precaució projectades per evitar incendis.

 Article 106. Activitat industrial

1. D’acord amb els articles 280 i 287 de les Normes urbanístiques del Pla general me-
tropolità, els aparcaments i garatges-aparcament s’assimilen a l’ús industrial a efectes 
de la seva admissió per a l’emplaçament i la situació en què es trobin. Tanmateix, en 
cas d’allotjar un màxim de quatre vehicles automòbils en un local de superfície no 
superior a 100 m2 no quedaran subjectes a qualificació de la Comissió Delegada de 
Sanejament.

2. Els garatges-aparcament construïts amb llicència d’edificació anterior a l’aprovació 
d’aquestes ordenances es regiran per les normes vigents en el moment de l’ator-
gament de la llicència d’obres per a l’obtenció de la llicència d’activitat industrial.
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 Article 107. Relació amb la circulació

1. Els estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament es projectaran atenent 
sempre les possibilitats d’accés a aquests i les necessitats de la circulació.

2. Si pretenguessin instal·lar-se en immobles amb façana a més d’una via pública, les 
sortides s’hauran de projectar per la que resulti més adequada atesa la circulació 
rodada existent en cada una de les vies públiques. La solució proposada es raonarà 
en un estudi de la naturalesa i intensitat del trànsit en aquelles vies.

 Article 108. Supòsit especial

 L’Ajuntament podrà denegar la instal·lació d’aparcaments o garatges-aparcament en 
aquelles finques que estiguin situades en vies que, pel trànsit o les característiques 
urbanístiques singulars que tinguin, així ho aconsellin, llevat que s’adoptin les mesures 
correctores oportunes mitjançant les condicions que cada cas requereixi. El fet de 
denegar la instal·lació d’aparcaments o garatges-aparcament, si fos obligatòria, no 
rellevarà d’aquesta obligació els propietaris, que hauran de complir amb altres instal-
lacions situades en lloc i forma adequats, que podrà determinar l’Ajuntament fins i tot 
sense les limitacions establertes a l’article 102.2.

 Article 109. Altura lliure mínima

 Els locals tindran una altura lliure mínima en tots els seus punts de 2,20 m., que no es 
podrà reduir amb canalitzacions o instal·lacions anàlogues a les zones de circulació. 
A l’exterior s’indicarà l’altura màxima dels vehicles que hi puguin accedir, inferior en 
0,50 m. a l’altura lliure de pas del local i accés a aquest.

 Article 110. Disposició de les places

 La disposició de les places d’estacionament, aparcament i garatge-aparcament serà 
tal que s’hi pugui accedir a totes directament.

 Article 111. Passadissos i accessos

1. Als plànols dels projectes que es presentIn amb les sol·licituds de llicència hi figuraran 
assenyalats els emplaçaments i els passadissos d’accés dels vehicles, tant als esta-
cionaments com als aparcaments i garatges-aparcament.

2. En executar-se els projectes, se senyalitzaran sobre el paviment els emplaçaments i 
els passadissos, així com el camí que ha de recórrer l’usuari com a vianant per evitar-li 
el risc d’atropellament.

3. Els accessos que donen a la via pública estaran dotats dels senyals de circulació 
preceptius per a advertències de vianants i vehicles.

4. Els aparcaments amb capacitat per a fins a quaranta 40 places hauran de disposar 
d’accés per a vianants des de l’exterior, separat físicament de l’accés de vehicles o 
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protegit de manera adequada i amb un ample mínim de 0,90 m. Els que tinguin una 
capacitat de quaranta-una a cent places disposaran d’un segon accés, i d’un altre 
accés per cada cent places més.

5. Per facilitar l’accés de minusvàlids als aparcaments públics, serà necessari que la 
planta on s’estableixi la reserva de places a què fa esment el paràgraf 3 de l’article 
104 es doti d’un ascensor amb les condicions que determina l’article 161.4 o bé 
d’una rampa amb una amplària mínima de 0,90 m. i dos passamans superposats a 
cotes compreses entre 0,75 i 0,35 m. i 0,95 a 1 m., respectivament. El pendent de 
les rampes no serà superior al 12 per 100 en trams continus de 5 m. amb replanells 
horitzontals d’1,20 m. de longitud com a mínim.

 Article 112. Rampes i accessos

1. L’amplària mínima dels accessos per a un sol sentit de circulació, que donin a carrers 
de menys de 12 m. d’ample, serà de 4 m. En els altres casos serà de 3 m.

2. Els accessos per a un sol sentit de circulació podran ser utilitzables alternativament en 
un o altre sentit mitjançant la senyalització adequada.

3. Les rampes tindran l’amplària suficient no inferior a 3 m. per al lliure pas dels vehicles; 
quan des d’un extrem de la rampa no sigui visible l’altre, i la rampa no permeti la doble 
circulació, s’haurà de disposar d’un sistema de senyalització adequat de bloqueig.

4. Les rampes en què els vehicles hagin de circular en els dos sentits i el recorregut 
sigui superior a 30 m. tindran un ample suficient no inferior a 5 m. per al pas simultani 
de dos vehicles, sempre que la planta o plantes servides per aquelles sobrepassin la 
capacitat de 40 places.

5. Els garatges-aparcament amb capacitat per a més de 40 places hauran de disposar 
almenys d’un accés per a dos sentits de circulació d’un ample no inferior a 5,40 m. o 
de dos accessos per a un sol sentit de 3 m. d’amplària mínima per a cada un. Aquesta 
amplària s’haurà de respectar a l’entrada i en el tram corresponent, almenys, als 
primers 4 m. a partir de l’entrada.

6. Els garatges-aparcament amb capacitat per a més de 100 places hauran de tenir 
com a mínim dos accessos, que en aquest cas seran abalisats de manera que s’hi 
estableixi el sentit únic de circulació.

 Article 113.  Pendent de les rampes

 Les rampes no sobrepassaran el 20 per 100 en el punt de màxim pendent. La seva 
amplària mínima serà de 3 m., amb el sobreample necessari a les corbes, i el radi de 
curvatura, mesurat també a l’eix del carril de circulació, serà superior a 6 m. En els 
4 m. de profunditat immediats als accessos del local, les rampes tindran un pendent 
màxim del 4 per 100 quan hagin de ser utilitzades com a sortida al carrer.
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Article 114. Aparells muntacotxes

 Excepcionalment es podrà autoritzar la instal·lació d’aparells muntacotxes per a 
l’accés al garatge-aparcament. Quan l’accés es faci exclusivament per aquest sistema 
s’instal·larà un aparell per cada vint places o fracció. L’espai d’espera horitzontal tindrà 
un fons mínim de 10 m. i l’ample no serà inferior a 6 m.

 Article 115. Accés i sortida de vianants

1. L’accés de vianants al garatge-aparcament públic es farà a través de locals o passos 
destinats únicament al servei propi, i separats per murs o tanques d’una altura de 
0,80 m., com a mínim, de qualsevol altre local o dependència aliena. Es permetrà, 
en circumstàncies especials adequades, l’accés per muntacàrregues o cintes trans-
portadores, amb unes característiques de capacitat i de càrrega útil que s’hauran de 
consignar en rètols col·locats de manera que es puguin llegir fàcilment per empleats i 
usuaris. En aquest últim cas, els pisos elevats i soterranis corresponents tindran, cada 
un, dues sortides d’emergència independents per al personal. Les caixes dels munta-
càrregues hauran de quedar aïllades de la resta del local, a excepció de l’accés, per 
murs d’obra o material incombustible.

2. Malgrat el que disposa el paràgraf anterior, amb un informe previ dels serveis tècnics 
municipals, podran substituir-se les dues sortides d’emergència per una única amb 
unitat de pas equivalent, en consideració al nombre de places, facilitat constructiva i 
una altra circumstància anàloga.

 Article 116. Prevenció d’incendis i servei de guarda

1. En matèria de prevenció d’incendis caldrà ajustar-se al que disposa la secció 1 
d’aquest capítol.

2. Sempre que s’adoptin les mesures necessàries d’alarma contra incendis que garan-
teixin degudament la seguretat del local, l’accés als garatges públics, de la categoria 
que siguin, podrà romandre tancat des de les vint-i-tres hores de la nit fins a les set 
hores del matí. Durant les hores restants serà obligatori el servei permanent de guarda 
que, segons la categoria del garatge i la seva superfície, estableixin els ajuntaments en 
l’exercici de la seva potestat d’ordenança.

 Article 117. Ventilació

1. El sistema de ventilació estarà projectat i es durà a terme amb l’amplitud suficient per 
impedir l’acumulació de gasos nocius en proporció capaç de produir accidents. La 
superfície de ventilació a través de les obertures serà, com a mínim, d’un 5 per 100 
de la de local, quan aquestes es trobin en façanes oposades que assegurin l’escom-
brada de l’aire del seu interior. Si totes les obertures es troben en la mateixa façana, 
la superfície de ventilació haurà de ser almenys d’un 8 per 100.

2. Quan la ventilació sigui forçada haurà d’assegurar una renovació mínima d’aire de    
15 m3/hora per m2 de superfície.
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3. Totes les plantes del local, a més de l’accés, tindran ventilació directa a l’exterior o a 
través d’un pati de superfície no menor a la que s’indica al quadre següent:

Nombre de plantes 

de l’edifici
Superfície

Fins a tres 5 m2 per cada 1.000 m2 o fracció de la major planta servida

Fins a cinc 7 m2 per cada 1.000 m2 o fracció de la major planta servida

Fins a set 9 m2 per cada 1.000 m2 o fracció de la major planta servida

De set en endavant 11 m2 per cada 1.000 m2 o fracció de la major planta servida

El costat mínim del pati serà de 2 m.

4. Les obertures de comunicació al pati estaran protegides amb teuladell de material re-
sistent al foc, de 0,30 m. com a mínim de sortint, col·locat entre la línia inferior de la llinda 
i una altura de 0,50 m. sobre aquesta. El teuladell es podrà ubicar a l’interior del pati.

 Article 118. Il·luminació

 El nivell d’il·luminació que haurà de tenir el garatge serà, com a mínim, de 15 lux entre la 
plaça d’aparcament i les zones comunes de circulació de l’edifici, i de 50 a les entrades.

 Article 119. Lavabos

 Als garatges públics s’hi instal·larà un lavabo compost de vàter i lavabo, com a mínim.

 Article 120. Calefacció

1. La calefacció dels garatges-aparcament, si n’hi hagués, haurà de ser de manera que 
en cap moment no hi hagi perill d’inflamació de les mescles carburants.

2. Els locals on estiguin situades les instal·lacions de calefacció hauran d’estar totalment 
aïllats i eficaçment ventilats.

Capítol IV
Seguretat en la construcció

Secció 1a
Disposicions generals

 Article 121. Condicions de solidesa

1. Tota construcció haurà de reunir, amb subjecció a les disposicions generals, les 
condicions de solidesa que l’estètica requereixi, sota la responsabilitat de la direcció 
facultativa de l’obra.
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Capítol III
Prevenció d’incendis i instal·lació d’estacionaments, aparcaments i 
garatges-aparcament

Secció 1a
Prevenció d’incendis

 Article 98. Disposicions aplicables

1.	 Al	terme	municipal	de	Barcelona	regirà	l’Ordenança	sobre	normes	constructives	per	
a	la	prevenció	d’incendis,	formulada	per	aquest	Ajuntament	i	aprovada	amb	caràcter	
definitiu	el	19	de	novembre	de	1974,	i	l’Ordenança	sobre	instal·lacions	contra	incendis	
a	la	via	pública,	aprovada	el	6	de	febrer	de	1976.

2.	 Els	altres	ajuntaments	de	 la	zona	metropolitana	aplicaran	 l’Ordenança	provincial	de	
prevenció	contra	el	foc,	aprovada	el	31	de	març	de	1974.

3.	 El	que	disposa	aquest	article	s’entén	sense	perjudici	del	que	estableixen	la	resta	d’ar-
ticles	d’aquesta	secció.

 Article 99. Ordenances municipals de prevenció d’incendis

1.	 Els	ajuntaments	de	la	zona	metropolitana	en	l’exercici	de	la	seva	potestat	d’ordenança	
podran	aprovar	normes	sobre	prevenció	d’incendis,	que	hauran	de	sotmetre	a	l’apro-
vació	definitiva	de	la	Corporació	Metropolitana	quan	afectin	els	punts	següents:

a.		 materials	i	elements	de	construcció

b.		 prescripcions	concernents	a	l’edificació	en	general

c.		 normes	especials	en	instal·lacions	industrials	 i	artesanals,	magatzems	i	dipòsits,	ga-
ratges	i	tallers	de	reparació	per	a	vehicles,	motors	i	emmagatzematge	de	carburants.

2.	 Les	ordenances	a	 les	quals	es	 refereix	el	paràgraf	anterior	no	podran	contenir	pre-
ceptes	oposats	a	les	lleis	o	disposicions	generals	i	hauran	de	determinar	les	Normes	
tecnològiques	d’edificació	NTE-IPF/1974,	sobre	«Instal·lacions	de	protecció	contra	el	
foc»,	aprovades	per	Ordre	del	Ministeri	de	l’Habitatge,	de	26	de	febrer	de	1974,	que,	
si	és	el	cas,	siguin	aplicables.

3.	 A	través	del	corresponent	pla	especial	o	ordenança	podrà	regular-se	la	instal·lació	de	
boques	d’incendi	a	la	via	pública	per	a	la	lluita	contra	el	foc.

 Article 100. Ordenança metropolitana sobre prevenció d’incendis
	
	 El	que	disposen	els	articles	anteriors	s’entén	sense	perjudici	de	la	facultat	de	la	Corpo-

ració	Metropolitana	de	formular	una	ordenança	sobre	prevenció	d’incendis,	d’aplicació	
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en	tota	la	zona	metropolitana,	quan,	a	l’empara	del	que	disposa	l’article	10	del	Decret	
llei	 5/1974	 de	 24	 d’agost,	 assumeixi,	 com	 a	 servei	 públic	 d’interès	 metropolità,	 el	
d’extinció	d’incendis.

Secció 2a
Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament

 Article 101. Règim aplicable

1.	 L’àrea	d’estacionament	és	un	lloc	obert,	fora	de	la	calçada,	especialment	destinat	a	
parada	o	terminal	de	vehicles	automòbils.

2. Es	 designen	 amb	 el	 nom	 d’«aparcament»	 o	 amb	 el	 de	 «garatge-aparcament»	 els	
espais	situats	a	l’interior	de	l’edifici	o	al	sòl	o	subsòl	de	terrenys	edificables	del	mateix	
solar,	 i	 les	 instal·lacions	 mecàniques	 especials	 destinades	 a	 la	 guarda	 de	 vehicles	
automòbils.	Seran	terrenys	edificables	a	aquests	efectes	els	compresos	dins	del	per-
centatge	de	superfície	de	parcel·la	ocupable	per	l’edificació.

3.	 La	construcció	d’estacionaments,	 aparcaments	 i	 garatges-aparcament	 s’ajustarà	a	
les	condicions	definides	en	aquesta	secció	i,	a	més,	a	les	limitacions	addicionals	exi-
gibles	basant-se	en	altres	possibles	usos	compatibles,	com	ara	estacions	de	servei,	
rentat	de	vehicles,	tallers	de	reparació	d’automòbils	i	instal·lacions	auxiliars.

4.	 Les	exigències	establertes	en	aquesta	secció	quant	a	previsió	de	places	i	dimensions	
i	superfícies	són	mínimes	i,	en	conseqüència,	se’n	podran	establir	altres	de	superiors	
pels	ajuntaments	respectius	a	les	seves	ordenances	municipals.

 Article 102. Previsió de places

1. La	previsió	de	places	d’aparcament	o	garatge-aparcament	establerta	a	 l’article	298	
de	 les	 Normes	 urbanístiques	 del	 Pla	 general	 metropolità	 podrà	 ser	 substituïda	 per	
places	d’estacionament	a	través	de	plans	parcials	o	especials	o	d’estudis	de	detall;	
però	en	cap	supòsit	aquests	estacionaments,	generats	per	concretes	previsions	de	
cada	edifici,	no	podran	computar-se	entre	els	exigits	per	aquests	plans	o	estudis	de	
detall,	per	als	diferents	sectors,	com	a	complement	del	sistema	viari.

2. A	efectes	del	que	preveu	el	paràgraf	6	de	l’article	299	de	les	Normes	urbanístiques	del	
Pla	general	metropolità,	per	«espai	contigu»	s’entendrà	l’immediat	que	estigui	tocant	
a	la	finca	per	a	la	qual	siguin	exigibles	les	places	d’aparcament	o,	en	casos	justificats,	
el	situat	a	distància	no	superior	a	300	m.

 Article 103. Superfície computable

1.	 Les	superfícies	d’edificació	preses	per	 trobar	el	nombre	de	places	d’aparcament	o	
garatge-aparcament,	d’acord	amb	 l’article	298.2.A.	C	 i	H.,	de	 les	Normes	urbanís-
tiques	de	Pla	general	metropolità,	hauran	de	referir-se	a	la	«superfície	total	construïda»,	
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2.	 Els	elements	d’ús	comú	dels	edificis	destinats	a	oficines	es	regiran	pel	que	disposa	la	
secció	1	amb	referència	als	habitatges.

Secció 4a
Indústries

 Article 82. Règim de l’establiment

1. L’establiment	 d’indústries	 estarà	 regulat	 per	 les	 disposicions	 de	 caràcter	 general	 in-
closes	a	les	Normes	urbanístiques	del	Pla	general	metropolità	i	que	afecten	l’ús	industrial	
en	si	i	la	seva	relació	amb	permissibilitat	amb	les	diferents	zones	o	qualificacions.

2.	 Per	a	la	indústria	instal·lada	en	situació	2a.,	els	elements	mecànics	de	la	qual	puguin	
transmetre	vibracions	a	pisos	superiors	a	través	de	l’estructura	perquè	no	disposen	
del	 sistema	constructiu	 adequat,	 seran	 aplicables	 les	 limitacions	de	potència	 esta-
blertes	per	a	la	ubicació	en	planta	pis	o	hauran	d’adoptar-se	les	mesures	correctores	
pertinents	per	evitar	les	esmentades	vibracions.

3.	 Per	a	 la	qualificació	de	 les	activitats	en	«molestes,	 insalubres,	nocives	o	perilloses»	
caldrà	ajustar-se	al	que	disposa	el	Decret	2414/1961,	de	30	de	novembre,	i	les	dis-
posicions	modificatives	i	de	desenvolupament	d’aquest	o	el	que	estableixin	les	que	el	
substitueixin.

4.	 La	instal·lació	d’indústries	en	primer	soterrani	estarà	condicionada,	en	tot	cas,	per	ga-
rantir	la	seguretat	de	les	persones,	a	l’observança	de	les	normes,	de	qualsevol	rang,	
dictades	o	que	es	dictin	en	matèria	de	prevenció	d’incendis.

 Article 83. Condicions de caràcter general

1. Seran	les	següents:

1a.	Tot	local	industrial	tindrà	una	superfície	mínima	de	10	m2.

2a.	Les	indústries,	excepte	les	de	1a.	categoria,	autoritzades	en	edifici	de	nova	planta	
amb	ús	d’oficines	o	habitatges,	hauran	de	disposar	d’accessos	independents	i	no	
tenir	comunicació	amb	els	locals	d’altres	usos.

3a.	L’altura	mínima	lliure	dels	locals	serà	de	2,50	m.,	que	podrà	reduir-se	a	2,10	m.	
a	 les	zones	de	magatzem	 i	dependències	que	no	s’utilitzin	permanentment	per	
persones.

4a.	La	il·luminació	artificial	s’adaptarà	a	les	exigències	que,	per	a	aquest	ús,	preveuen	
les	disposicions	d’aplicació	general.

5a.	Només	s’admetran	 locals	 industrials	al	primer	soterrani,	que	haurà	de	constituir	
una	unitat	amb	el	local	de	la	planta	immediata	superior	i	disposarà	obligatòriament	
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de	ventilació	artificial	 i	de	condicions	adequades	d’aïllament	tèrmic,	així	com	de	
protecció	contra	humitats.

2.	 S’observaran,	a	més,	les	condicions	següents:

a. el	dimensionament	d’escales	serà	el	que	preveu	l’article	71

b.	 els	serveis	d’higiene	seran	els	que	es	determinin	en	la	condició	5a.	del	paràgraf	2	
de	l’article	78	per	a	locals	comercials,	amb	les	peculiaritats	següents:

1a.	 els	serveis	sanitaris	de	diversos	locals	que	formin	un	conjunt	podran	agrupar-se

2a.	 aquests	 serveis	 hauran	 d’estar	 disposats	 de	 manera	 que	 no	 tinguin	 accés	
directe	des	de	les	naus	o	sales	de	treball,	sinó	que	hi	hagi	un	local	o	una	ha-
bitació	interposada,	que	es	podrà	utilitzar	per	a	la	col·locació	dels	lavabos

c. les	ventilacions	natural	i	artificial	s’ajustaran	al	que	disposen,	respectivament,	les	
condicions	6a.	i	7a.	del	paràgraf	2	de	l’esmentat	article	78.

 Article 84. Evacuació de residus

1. Si	 les	aigües	residuals	no	reunissin,	segons	el	parer	dels	serveis	tècnics	municipals	
corresponents,	les	degudes	condicions	per	al	seu	abocament	a	la	claveguera	general,	
hauran	de	ser	sotmeses	a	depuració	per	procediments	adequats	a	fi	que	es	com-
pleixin	 les	condicions	que	assenyala	el	Reglament	d’activitats	molestes,	 insalubres,	
nocives	i	perilloses	i	la	resta	de	disposicions	vigents	sobre	la	matèria.

2.	 Si	 els	 residus	 que	 produeixi	 qualsevol	 indústria,	 per	 les	 seves	 característiques,	 no	
poden	ser	recollits	pel	servei	de	neteges	domiciliari,	s’hauran	de	traslladar	directament	
a	l’abocador	per	compte	del	titular	de	l’activitat.

3.	 L’evacuació	de	gasos,	vapors,	fums	i	pols	que	es	faci	a	l’interior,	es	dotarà	d’instal-
lacions	 adequades	 i	 eficaces,	 de	 conformitat	 amb	 el	 Reglament	 sobre	 la	 matèria	 i	
amb	el	que	disposi,	si	és	el	cas,	l’ordenança	municipal	respectiva	sobre	l’ús	de	clave-
gueram.

Secció 5a
Hotels, apartaments i altres usos

 Article 85. Condicions d’habitabilitat

1.	 Les	condicions	d’habitabilitat	dels	establiments	hotelers	i	d’allotjament	turístic	es	re-
gularan	per	les	disposicions	vigents	sobre	la	matèria.

2.	 No	obstant	 el	 que	disposa	el	paràgraf	 anterior,	 en	 tot	 cas	a	 la	 zona	metropolitana	
s’exigiran	als	establiments	esmentats	les	condicions	següents:
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3. 	 A	les	parcel·les	de	més	de	3.000	m2,	i	per	mitjà	d’un	Pla	Especial,	s’autoritza	una	edi‑
ficació	nova	que	no	podrà	passar	de	500	m2	de	sostre	edificable	per	cada	2.500	m2	
d’excés	sobre	els	3.000	m2	que	s’ajustaran,	pel	que	fa	a	les	condicions	d’edificació,	
a	 la	protecció	de	 les	 característiques	de	 la	 zona	que	 interessa	conservar	 i	 estaran	
subjectes	als	criteris	que	s’assenyalen	als	articles	següents.

Article 346.  Tipus d’ordenació. 

	 L’ordenació	en	aquesta	zona	correspon	al	tipus	d’edificació	aïllada	amb	les	especia‑
litats	derivades	de	les	mateixes	característiques	de	l’edificació	la	protecció	de	la	qual	
es	pretén.

 Article 347.  Condicions d’edificabilitat. 

1.		 Als	 edificis	 existents	 s’admeten	 les	 obres	 de	 conservació,	 consolidació,	 reparació,	
modernització	 i	millora.	Les	obres	de	millora	s’han	d’ajustar	al	que	disposa	 l’article	
respecte		a	l’edificabilitat.

2.		 Els	Plans	Especials	que	hagin	d’elaborar‑se	per	a	la	modificació	de	l’ús	actual	i	també	
per	 a	 l’autorització	 de	 les	 noves	 edificacions,	 han	 de	 contenir	 les	 determinacions	
mínimes	següents:

a.	 Base	informativa	de	les	característiques	de	les	edificacions	i	jardins.

b.	 Justificació	de	 la	compatibilitat	de	 la	solució	arquitectònica,	ús	 i	programa	 fun‑
cional	proposat	amb	les	construccions	i	jardins	existents.

c.	 Justificació	de	la	compatibilitat	entre	la	parcel·lació	per	damunt	del	3.000	m2	amb	
parcel·les	mínimes	de	2.500	m2	respecte	a	les	condicions	de	parcelplació	i	carac‑
terístiques	originals	de	la	finca.

d.	 Les	obres	d’ampliació	sobre	els	edificis	existents	s’han	d’ajustar	al	que	disposa	
l’article	sobre	condicions	d’edificabilitat.

e.	 Les	obres	de	nova	planta,	s’han	d’ajustar	a	les	condicions	següents:

‑	 superfície	màxima	de	sostre	edificable:	500	m2	per	cada	parcel·la	mínima
‑	 alçada	màxima	permesa:	9	m.
‑	 distància	mínima	de	front	del	vial:	6	m.
‑	 distància	mínima	a	llindes	de	parcel·la:	4	m.

																								

Secció 8a
Zona Industrial (22a)

 Article 348.  Definició. 

	 Es	qualifica	de	sòl	 industrial	el	sòl	urbà	destinat	principalment	a	 la	ubicació	d’indús‑
tries	i	magatzems	que,	per	la	naturalesa	de	l’activitat	o	dels	materials	o	productes	que	
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tractin,	o	dels	elements	tècnics	emprats,	no	generin	situacions	de	risc	per	a	la	salubritat	
o	la	seguretat	o	no	siguin	susceptibles	de	mesures	correctores	que	eliminin	tot	risc	a	la	
salut	i	a	la	seguretat,	tant	personal	com	ambiental	o	de	degradació	del	medi	ambient.

 Article 349.  Tipus d’ordenació. 

1. 	 El	tipus	d’ordenació	de	la	zona	industrial	que	compti	amb	Pla	Parcial	aprovat	definiti‑
vament	amb	anterioritat	a	l’entrada	en	vigor	d’aquest	Pla	General	ha	de	ser	l’establert	
a	l’indicat	Pla	Parcial	o,	si	no	n’hi	ha,	segons	alineacions	de	vial.

2.		 Això	no	obstant,	mitjançant	Plans	Especials	de	Reforma	Interior	o	Estudis	de	Detall,	
podran	modificar‑se	per	a	determinats	sectors	el	seu	tipus	d’ordenació	segons	aline‑
acions	de	vial,	per	adequar‑lo	al	de	l’edificació	aïllada	envoltat	de	patis	de	servei.

 Article 350.  Condicions d’edificació. 

1.		 Les	 condicions	 d’edificació	 a	 la	 zona	 industrial	 que	 compti	 amb	 Pla	 Parcial	 defini‑
tivament	 aprovat	 s’han	 de	 regir	 per	 les	 disposicions	 dels	 plànols	 i	 ordenances	 de	
l’esmentat	pla	parcial	amb	les	limitacions	següents:

1.	 Quan	 comprengui	 sectors	 el	 tipus	 d’ordenació	 dels	 quals	 sigui	 el	 d’edificació	
segons	alineacions	a	vial,	la	intensitat	d’edificació	per	parcel·la	no	podrà	passar	de	
2	m2	sostre/m2	sòl	i	l’ocupació	màxima	de	la	parcel·la	ha	de	ser	del	90	per	100.

2.	 Si	comprèn	sectors	d’edificació	aïllada,	 la	 intensitat	d’edificació	per	parcel·la	no	
podrà	passar	de	2	m2	sostre/m2	sòl,	l’ocupació	màxima	de	la	parcel·la	es	limitarà	al	
70	per	100	i	no	podrà	destinar‑se	una	parcel·la	mínima	a	establiments	pertanyents	
a	diferents	persones,	físiques	o	jurídiques.

2.		 Per	a	la	zona	industrial	que	estigui	mancada	de	Pla	Parcial	regiran	les	condicions	següents:

a. Edificabilitat	i	ocupació	màxima	de	parcel·la:	la	intensitat	d’edificació	per	parcel·la	
no	podrà	passar	de	2	m2	sostre/m2	sòl	i	l’ocupació	màxima	de	la	parcel·la	ha	de	
ser	del	90	per	100.

b.	 Ocupació	màxima	amb	façana	a	 l’alineació:	 l’edificació	per	damunt	de	 la	planta	
baixa	haurà	de	situar‑se	dins	de	la	franja	concèntrica	a	les	alineacions	de	l’illa	de	
superfície	igual	al	70	per	100	d’aquesta.

c.	 Alçada	màxima	i	nombre	límit	de	plantes:	variaran	amb		l’amplada	del	vial	al	qual	
la	parcel·la	doni,	de	conformitat	amb	el	quadre	següent.

 Ample de vial

 (m)

Alçada màxima

(m)

Nombre límit

de plantes

De	menys	de	8	m. 9 PB	+	1	P

De	8	a	menys	d’11 13 PB	+	2	P

De	11	en	endavant 17 PB	+	3	P
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	 L’edificació	a	l’alçada	reguladora	fixada	a	l’anterior	quadre	només	podrà	alçar‑se	
dins	de	la	franja	del	70	per	100	esmentat	al	precedent	apartat	b).

d. Superfície	i	dimensions	mínimes	de	la	parcel·la:	la	superfície	mínima	ha	de	ser	de	
300	m2	i	la	longitud	de	façana	igual	o	superior	a	10	m.

e.	 Alçada	de	l’edificació	a	l’interior	de	l’illa:	es	fixa	en	5	m.	(corresponents	a	una	única	
planta	indivisible.	amidats	des	de	la	rasant	del	carrer	a	la	part	inferior	de	l’element	
d’estructura	de	la	coberta.

f.	 Cossos	sortints:	el	seu	vol	es	limita	al	límit	màxim	d’una	dècima	part	de	l’amplada	
de	vial	sense	que	pugui	passar,	en	cap	cas,	de	la	mida	absoluta	d’un	metre.	En	
projecció	horitzontal	no	podrà	ocupar	més	d’un	terç	de	la	longitud	de	façana.

3.		 Elements	tècnics	de	les	 instal·lacions:	 les	xemeneies,	ponts‑grua,	conduccions	i	tot	
tipus	d’elements	esmentats	als	quals	per	exigències	del	procés	industrial	resulti	obligat	
depassar	els	 límits	d’edificació	anteriorment	assenyalats,	quedaran	subjectes,	en	 la	
seva	instal·lació,	a	autorització	especial,	quan	no	estiguin	previstos	al	Pla	Parcial.

4.		 Quan	es	 justifiqui,	per	 la	finalitat	de	 facilitar	 la	 relocalització	de	petites	 indústries	si‑
tuades	als	nuclis	urbans	de	les	poblacions,	podran	aprovar‑se	plans	especials	amb	
els	mateixos	objectius	i	condicions	que	els	regulats	als	articles	129.4	i	129.5.

 Article 351.  Modificació de les condicions d’edificabilitat. 

	 Les	condicions	d’edificació	establertes	a	l’article		anterior	o	les	aplicables	en	virtut	del	
Pla	Parcial	 anterior,	 podran	modificar‑se	mitjançant	 un	Pla	Especial	 quan	 circums‑
tàncies	justificades	d’ubicació	industrial	o	del	procés	tecnològic	ho	aconsellin,	sempre	
que	es	respectin	les	determinacions	següents:

a.	 Les	condicions	d’ús	establertes	en	aquesta	Secció.

b.	 El	volum	màxim	d’edificació	permès	per	les	regles	de	l’article	anterior.

c.	 El	mínim	d’espais	lliures	enjardinats	o	de	vegetació	previstos	als	respectius	Plans	Parcials.

 Article 352.  Elements d’urbanització. 

1. 	 Per	autoritzar	les	edificacions	destinades	a	usos	industrials	caldrà	que	el	sòl	tingui	els	
elements	i	serveis	interns	de	la	urbanització	i,	a	més	a	més,	que	compti	amb	accessos	
adients,	amb	calçades	pavimentades	i	enllumenat	públic,	des	de	les	vies	generals.

2.		 Podrà	autoritzar‑se	 l’edificació	 industrial	condicionada	a	 la	simultània	execució	de	 la	
urbanització,	en	els	termes	que	resultin	del	planejament	i,	si	escau,	compresos	al	con‑
tingut	de	la	llicència	d’edificació.	Aquesta	llicència	no	autoritzarà	la	iniciació	de	les	obres	
mentre	no	s’hagi	constituït	garantia	suficient	de	l’execució	de	l’obra	d’urbanització.	La	
garantia	 podrà	 constituir‑se	 en	 metàl·lic	 o	 fons	 públics,	 o	 mitjançant	 aval	 bancari	 o	
hipoteca	mobiliària	o	immobiliària,	fins	i	tot	sobre	la	finca	objecte	de	l’edificació.
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	 -	 elements	sortints

	 -	 celoberts	i	patis	de	ventilació

b.	 Podrà	establir	solucions	diferents	pel	que	fa	als	altres	paràmetres	del	tipus	d’or-
denació	que	es	regula	en	aquesta	secció.

c.	 Els	cossos	d’edificació	per	damunt	de	l’alçada	reguladora	establerta	en	aquestes	
Normes	no	podran	ventilar	a	celoberts.

d.	 El	 cos	 d’edificació	 que	 depassi	 l’alçada	 reguladora	 podrà	 ocupar	 per	 planta,	
segons	la	mida	de	la	parcel·la,	el	percentatge	màxim	de	la	superfície	de	la	parcel·la,	
situat	dins	la	profunditat	edificable	que	s’estableix	al	quadre	següent:

Superfície de parcel·la % màxim d’ocupació

entre	2.500	i	3.000	m2 60

fins	a	4.000	m2 55

fins	a	5.000	m2	 50

fins	a	6.000	m2	 46

fins	a	7.000	m2	 42

fins	a	8.000	m2	 38

més	de	8.000	m2	 35

e.	 Entre	2.500	i	3.000	m2.	L’alçada	dels	cossos	d’edificació,	per	damunt	de	l’alçada	
reguladora,	serà	limitada	per	les	condicions	fixades	per	al	tipus	d’ordenació	vo-
lumètrica	específica	sobre:	separació	entre	edificacions	o	cossos	d’edificació	en	
relació	amb	l’alçada,	i	preservació	de	les	condicions	d’intimitat,	il·luminació	i	as-
solellada	sobre	les	edificacions	veïnes	i	espai	públic	immediat,	en	relació	amb	les	
que	es	produiran	per	efecte	de	mantenir-se	 les	condicions	de	 la	 zona	quant	a	
l’amplada	de	vial	i	alçada	de	les	edificacions.

Secció 3a
Normes aplicables al tipus d’ordenació d’edificació aïllada

 Article 246.  Paràmetres emprats en aquest tipus d’ordenació.  

1.		 A	 la	regulació	de	 les	condicions	del	tipus	d’ordenació	d’edificació	aïllada,	es	consi-
deren	condicions	bàsiques	les	següents:

a.	 el	 tipus	 d’ordenació,	 que	 correspon	 al	 definit	 en	 aquestes	 Normes,	 en	 el	 qual	
l’edificació	 es	produeix	 en	 relació	 amb	 la	mateixa	parcel·la	 de	manera	 aïllada	 i	
envoltada	d’espais	lliures	d’acord	amb	una	edificabilitat	i	ocupació	màximes

b.	 l’edificabilitat	màxima	definida	per	aplicació	d’un	índex	d’edificabilitat	net	a	la	su-
perfície	de	la	parcel·la	dins	d’un	percentatge	d’ocupació	màxim
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c.	 la	densitat	màxima	d’habitatges	que	es	defineix	per	a	cada	zona

d.	 la	limitació	d’usos	aplicables	segons	la	reglamentació	zonal

e.	 la	condició	d’unifamiliar	aïllada	a	les	subzones	que	tinguin	aquesta	condició.

2.	 Els	paràmetres	propis	del	tipus	d’ordenació	en	edificació	aïllada	són:

a.	 forma	i	mides	de	la	parcel·la

b.	 ocupació	màxima	de	parcel·la

c.	 alçada	reguladora	màxima

d.	 nombre	màxim	de	plantes

e.	 separacions	mínimes

f.	 edificacions	auxiliars.

 Article 247.  Forma i mides de la parcel·la. 

	 Cal	precisar-les	al	detall	 de	 la	 reglamentació	de	cada	zona.	Això	no	obstant,	 a	 les	
àrees	urbanes	consolidades,	parcel·lades	i	desenvolupades	d’acord	amb	el	Pla	Co-
marcal	de	1953,	a	planes	anteriors	a	aquest	o	a	Plans	Parcials	que	el	desenvolupen,	
en	els	quals	no	existeixi	una	correlació	entre	 les	condicions	d’edificació	segons	 les	
quals	es	desenvoluparen	i	les	definides	pel	Pla	General	Metropolità	podran,	mitjançant	
l’aprovació	de	Plans	Especials,	establir-se	condicions	d’edificació	diferents	a	les	esta-
blertes	amb	caràcter	general	per	a	la	zona,	sempre	que	no	es	vulnerin	les	condicions	
bàsiques	del	tipus	d’ordenació	aïllada	definida	a	l’article	anterior.

 Article 248.  Desenvolupament del volum edificable. 

1.		 El	màxim	volum	edificable	permès	a	cada	parcel·la,	inclosos	els	vols	dels	cossos	sor-
tints	i	dels	elements	sortints,	podrà	desenvolupar-se,	segons	la	zona,	en	una	o	més	
edificacions	principals	i	destinar-se	part	del	volum	a	edificacions	auxiliars.

2. 	 Quan	a	la	regulació	de	la	zona	es	fixen,	segons	les	mides	de	la	parcel·la,	límits	màxims	
al	 nombre	 d’unitats	 independents	 de	 residència	 o	 d’habitatges	 o	 nombre	 màxim	
d’unitats	d’edificació	independents	resultants	de	les	possibles	distribucions	de	l’edi-
ficació	de	cada	parcel·la,	hauran	de	respectar-se,	encara	que	això	comporti	que	no	
pugui	aprofitar-se	el	sostre	màxim	possible	segons	l’índex	d’edificabilitat.

 Article 249.  Ocupació màxima de parcel·la. 

1. 	 L’ocupació	màxima	de	parcel·la	que	podrà	ser	edificada	es	l’establerta	a	les	normes	
aplicables	a	la	zona.	L’ocupació	s’ha	d’amidar	per	la	projecció	ortogonal	sobre	un	pla	
horitzontal	de	tot	el	volum	de	l’edificació	inclosos	els	cossos	sortints.
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2. 	 L’ocupació	 del	 subsòl	 amb	 soterranis	 resultants	 de	 rebaixos,	 anivellacions,	 terra-
plenats	o	excavacions,	s’ha	d’ajustar	als	criteris	següents:

a.	 A	 les	 subzones	 unifamiliars	 l’ocupació	 dels	 soterranis	 no	 podrà	 depassar	 la	
màxima	permesa	de	parcel·la,	i	aquests	no	podran	envair	les	faixes	de	separació	
a	les	llindes	de	la	parcel·la,	llevat	que	es	tracti	de	la	part	que	serveix	per	a	donar	
accés	des	de	l’exterior	de	la	parcel·la	sempre	que	aquesta	part	no	excedeixi	del	5	
per	100	del	sòl	edificable	total.

b.	 A	 les	zones	plurifamiliars	els	soterranis	podran	ocupar	també	fins	al	10	per	100	
del	sòl	edificable	total	sempre	que	es	justifiqui	aquesta	solució	en	un	projecte	de	
condicionament	com	a	jardí	de	l’espai	lliure.

3.		 Quan	segons	la	reglamentació	de	cada	zona,	es	permetin	les	construccions	auxiliars	
aquestes	podran	ocupar	part	de	la	superfície	destinada	a	jardí	però	sens	envair	la	faixa	
de	superfície	lliure	adjacent	a	les	alineacions	oficials	llevat	que	es	tracti	de	substitucions	
de	terres	rebaixades,	cas	en	el	qual	la	coberta	s’haurà	de	condicionar	com	a	jardí.

 Article 250.  Sòl lliure d’edificació. 

1. 	 Els	terrenys	que	quedessin	lliures	d’edificació	per	aplicació	de	la	regla	sobre	ocupació	
màxima	de	parcel·la,	no	podran	ser	objecte,	en	superfície,	d’un	altre	aprofitament	que	
el	corresponent	a	espais	lliures	al	servei	de	l’edificació	o	edificacions	aixecades	a	la	
parcel·la	o	parcel·les.

	 En	 aquests	 s’admeten	 els	 elements	 ornamentals	 compatibles	 amb	 el	 seu	 caràcter	
enjardinat.	També	s’admetrà	la	instal·lació	de	piscines	descobertes	i	pistes	esportives	
que	es	regularan	per	les	condicions	establertes	per	a	les	construccions	auxiliars.

	 Aquests	elements	i	 les	seves	instal·lacions	associades	com:	màstils,	xarxes	de	pro-
tecció,	 trampolins	o	similars,	han	de	 tenir	 una	alçada	màxima	que	no	pot	 superar,	
a	 les	 llindes	de	 la	parcel·la,	 la	màxima	permesa	per	a	 les	 tanques.	Pel	que	 fa	a	 les	
edificacions	auxiliars,	aquestes	han	de	respectar,	a	més,	les	condicions	establertes	a	
l’article	253.

2. 	 Els	propietaris	de	dues	o	més	parcel·les	contigües	podran	establir	 la	mancomunitat	
d’aquests	espais	 lliures,	amb	subjecció	als	 requisits	 formals	establerts	en	aquestes	
Normes	per	als	patis	mancomunats.

3. 	 Els	 propietaris	 podran	 cedir	 gratuïtament	 al	 municipi	 aquests	 sòls	 cosa	 que	 com-
portarà,	 per	 al	 municipi,	 el	 deure	 de	 conservar-los	 d’acord	 amb	 les	 normes	 sobre	
jardins	 públics,	 sempre	 que	 el	 municipi	 consideri	 que	 hi	 concorren	 raons	 d’interès	
públic,	social	o	comunitari.	En	el	seu	defecte	es	podrà	establir	una	Entitat	de	conser-
vació	per	al	seu	manteniment.

 Article 251.  Alçada màxima i nombre de plantes. 

1. 	 L’alçada	màxima	de	l’edificació	s’ha	de	determinar	en	cada	punt	a	partir	de	la	cota	de	
pis	de	la	planta	que	tingui	la	consideració	de	planta	baixa.
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	 En	els	casos	en	què,	per	raó	del	pendent	del	terreny,	l’edificació	es	desenvolupi	esca-
lonadament,	els	volums	d’edificació	que	es	construeixin	sobre	cada	una	de	les	plantes	
o	parts	de	planta	que	 tinguin	 la	consideració	de	planta	baixa,	s’han	de	subjectar	a	
l’alçada	màxima	que	correspongui	per	raó	de	cada	una	d’aquestes	parts,	i	l’edificabi-
litat	total	no	podrà	superar	la	que	resultaria	d’edificar	en	un	terreny	horitzontal.

	 En	cap	cas,	les	cotes	de	referència	de	les	plantes	baixes	podran	establir-se	amb	una	
variació	absoluta	de	més-menys	un	metre	en	relació	amb	la	cota	natural	del	terreny.	
Es	prendrà	com	a	punt	de	referència	el	centre	de	gravetat	de	la	planta	baixa	o	part	de	
la	planta	baixa.

2.		 Els	valors	de	les	alçades	màximes	i	el	nombre	màxim	de	plantes	es	determinen	a	les	
normes	de	cada	zona.	S’hi	distingeixen	dos	valors,	segons	que	l’edificació	sigui	pala-
fítica	o	no.	En	aquest	tipus	d’ordenació	no	es	permet	la	construcció	d’entresolats.

3.	 Per	damunt	de	l’alçada	màxima,	només	es	permetrà:	

a.	 La	coberta	definitiva	de	l’edifici,	de	pendent	inferior	al	30	per	100	i	l’arrencada	de	
la	qual	se	situa	sobre	una	línia	horitzontal	que	sigui	paral·lela	als	paraments	exte-
riors	de	les	façanes	situades	a	una	altura	no	superior	a	la	màxima	i	que	el	vol	no	
superi	el	màxim	admès	per	als	ràfecs.

	 En	aquest	tipus	d’ordenació	les	golfes	resultants	no	podran	ser	habitables	llevat	la	
dels	habitatges	unifamiliars,	cas	en	el	qual	es	computarà	la	seva	superfície	a	efectes	
d’edificabilitat	a	tota	la	part	que	tingui	una	alçada	mitjana	no	inferior	a	2,10	m.

b.	 Les	 cambres	 d’aire	 i	 elements	 de	 cobertura	 en	 els	 casos	 de	 terrats	 o	 coberta	
plana,	amb	alçada	total	de	60	cm.

c.	 Les	baranes	fins	a	una	alçada	màxima	de	1,80	m.

d.	 Els	elements	tècnics	de	les	instal·lacions.

e.	 Els	coronaments	de	l’edificació	de	caràcter	exclusivament	decoratiu.

4.		 Es	 tindrà	 en	 compte	 la	 possibilitat,	 admesa	 en	 algunes	 zones,	 de	 construir	 plantes	
baixes	sobre	palafits,	en	aquest	cas	no	computarà	a	efectes	d’edificabilitat,	la	part	de	
la	 planta	 que	 es	 trobi	 totalment	 oberta.	 Els	 volums	 que	 interrompin	 eventualment	 la	
continuïtat	de	 l’espai	obert	 tal	com	els	cossos	d’escales,	ascensors,	volums	tècnics,	
espais	de	consergeries,	locals	comercials	i	similars,	computaran	a	efectes	del	càlcul	de	
la	superfície	màxima	del	sostre	edificable.	No	es	permetrà	la	construcció	d’entresolats.

Article 252.  Separacions mínimes. 

1.		 Les	separacions	mínimes	de	l’edificació	o	edificacions	principals	a	la	façana		de	la	via	
pública,	al	fons	de	la	parcel·la,	a	les	llindes	laterals	i	entre	edificacions	d’una	mateixa	
parcel·la,	són	les	establertes	en	cada	cas	en	aquestes	Normes.
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	 Aquestes	separacions	són	distàncies	mínimes	a	les	quals	poden	situar-se	l’edificació	
i	els	seus	cossos	sortints.	Es	defineixen	per	la	distància	menor	fins	als	plans	o	super-
fícies	reglades	verticals,	la	directriu	de	les	quals	és	la	llinda	de	cada	parcel·la,	des	dels	
punts	de	cada	cos	d’edificació,	inclosos	els	cossos	sortints.	A	determinades	zones		es	
fixen	valors	mínims	absoluts.

	 La	separació	entre	dos	cossos	d’edificació	independents,	situats	dins	d’una	mateixa	
parcel·la,	es	regula	per	la	distància	mínima	que	hi	ha	entre	cada	edificació	i	els	cossos	
d’edificació	propers	que	estan	construïts	i	que	siguin	els	més	alts.	Així	mateix	s’esta-
bleixen	valors	mínims	a	aquestes	separacions	d’algunes	zones.

2.		 Els	soterranis	resultants	de	rebaixos,	anivellacions	de	terreny	o	excavacions,	hauran	
de	respectar,	en	el	cas	d’habitatges	unifamiliars,	les	distàncies	mínimes	a	les	llindes	
de	parcel·la,	excepte	si	es	tracta	de	la	part	que	serveix	per	donar	accés	des	de	l’ex-
terior	als	usos	permesos	als	soterranis	 i	sempre	que	aquesta	part	no	excedeixi	del	
quinze	per	cent	de	la	superfície	lliure.	En	qualsevol	altre	cas,	s’ajustarà	al	que	disposa	
l’article	249.

 Article 253.  Construccions auxiliars. 

1.	 Es	permet	en	aquest	tipus	d’ordenació	la	construcció	d’edificacions	o	cossos	d’edi-
ficació	 auxiliars	 al	 servei	 dels	 edificis	 principals,	 amb	destinació	 a	porteria,	 garatge	
particular,	locals	per	a	guarda	o	dipòsit	de	material	de	jardineria,	piscines	o	anàlegs,	
vestidors,	estables,	bugaderies,	rebosts,	hivernacles,	garites	de	guarda	i	d’altres	anà-
logues,	com	també	barbacoes,	terrasses,	pèrgoles	o	galeries.

2.		 La	construcció	d’edificacions	auxiliars	s’ha	d’ajustar	al	que	estableix	la	regulació	de	
cada	 zona,	 i	 si	 escau,	 al	 que	 disposa	 el	 pla	 general	 o	 el	 pla	 parcial,	 pel	 que	 fa	 a	
sostre	edificable,	ocupació	en	planta	baixa,	alçada	màxima	i	separacions	mínimes	a	
les	llindes	de	parcel·la.

3.		 Les	construccions	auxiliars	han	de	 respectar	els	 límits	màxims	d’ocupació	dins	del	
percentatge	d’ocupació	principal	de	parcel·la,	edificabilitat	 i	alçada	establerta	per	a	
les	diferents	zones.

	 Les	construccions	auxiliars	no	podran	envair	les	franges	de	separació	a	les	llindes	de	
parcel·la	llevat	que	es	tracti	de	substitució	de	terres	rebaixades	cas	en	el	qual	s’haurà	
de	 condicionar	 la	 coberta	 com	 a	 jardí.	 Excepcionalment	 es	 podran	 admetre	 cons-
truccions	auxiliars	aparionades,	pertanyents	a	dues	parcel·les	contigües,	adossades	
a	alguna	de	les	llindes	i	sense	que	puguin	envair	 la	franja	adjacent	a	les	alineacions	
oficials;	 el	 caràcter	 aparionat	 d’aquestes	 construccions	 auxiliars	 s’ha	 d’establir	 per	
escriptura	pública.

4. 	 Les	piscines	descobertes	i	pistes	esportives,	que	tenen	la	consideració	de	construc-
cions	auxiliars,	podran	situar-se	lliurement	a	la	parcel·la	excepte	a	la	franja	adjacent	
a	les	alineacions	oficials.	Els	elements	funcionals	associats	a	aquestes	instal·lacions	
com:	trampolins,	pals,	xarxes	de	protecció,	bàculs	d’il·luminació,	etc.,	tindran	limitada	
l’alçada	a	les	llindes	de	les	parcel·les	equivalentment	a	l’alçada	màxima	establerta	per	
a	les	tanques.
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Pàg. 136

Article 254.  Tanques. 

1.	 Les	tanques	amb	front	a	vials	públics,	dotacions	i	espais	verds,	es	regularan,	pel	
que	 fa	a	alçades	 i	a	materials,	de	conformitat	amb	 les	disposicions	establertes	
per	a	cada	zona	o	sector	en	què	es	divideixi,	a	les	ordenances	del	Pla	Parcial	o	
Especial.

2.		 Les	 tanques	 amb	 front	 a	 espais	 públics	 hauran	 de	 subjectar-se	 en	 tota	 la	 seva	
llargària,	a	les	alineacions	i	rasants	d’aquests;	tanmateix,	en	determinats	casos,	es	
permetrà	 tirar-les	enrera	o	 recular-les	en	part,	 amb	 la	 finalitat	de	 relacionar	millor	
l’edificació	principal	o	 les	edificacions	auxiliars	amb	l’alineació	del	vial.	En	aquests	
casos,	 l’espai	 intermedi	entre	edificació	 i	alineació	pública,	haurà	de	mantenir-se,	
sistematitzat	amb	jardineria,	a	càrrec	del	propietari	d’aquest	sòl.

3.		 L’alçada	 màxima	 de	 les	 tanques	 opaques	 a	 les	 llindes	 restants	 en	 cap	 cas	 podrà	
depassar	l’alçada	d’1,50	m.,	amidats	des	de	la	cota	natural	del	terreny	a	l’esmentada	
llinda,	i	podran	elevar-se	fins	a	un	màxim	de	2,50	m.	sobre	aquest	punt,	amb	reixes,	
tela	metàl·lica	o	elements	calats.

Article 255.  Adaptació topogràfica i moviment de terres. 

	 Per	a	 les	parcel·les	amb	pendent	superior	al	30	per	100,	que	estiguin	situades	a	
zones	per	a	les	quals	és	obligat	aquest	tipus	d’ordenació,	regiran	les	variacions	del	
percentatge	d’ocupació	permès	següents:

	 Del	30	al	50	per	100,	es	disminueix	en	1/3.
	 Del	50	al	100	per	100,	es	disminueix	en	1/2.
	 Més	del	100	per	100,	es	prohibeix	l’edificació.

	 En	 els	 casos	 en	 què	 sigui	 imprescindible	 l’anivellament	 del	 sòl	 amb	 terrasses,	
aquestes	es	disposaran	de	manera	que	la	cota	de	cadascuna	compleixi	les	condi-
cions	següents:

1a		Les	plataformes	d’anivellament	 tocant	a	 les	 llindes	no	podran	situar-se	a	més	
d’1,50	m.	per	damunt	o	 a	més	de	2,20	m.	per	 sota	de	 la	 cota	natural	 de	 la	
llinda.

2a		Les	plataformes	d’anivellament	a	 l’interior	de	parcel·la	 (excepte	els	soterranis)	
hauran	 de	 disposar-se	 de	 manera	 que	 no	 depassin	 uns	 talussos	 ideals	 de	
pendent	 1:3	 (alçada:base.	 traçats	 des	 de	 les	 cotes,	 per	 damunt	 o	 per	 sota,	
possibles	a	les	llindes.	Els	murs	d’anivellament	de	terres	a	les	llindes	no	podran	
arribar,	en	cap	punt,	a	una	alçada	superior	a	1,50	m.	per	damunt	de	 la	cota	
natural	de	la	llinda	ni	a	una	alçada	superior	a	2,20	m.	per	sota	de	la	cota	natural	
de	la	llinda.	Els	murs	interiors	de	contenció	de	terres	no	podran	depassar,	en	la	
part	vista,	una	altura	de	3,70	m.
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disconformes segons les condicions d’edificació de la zona, i no es trobin en els su‑
pòsits de la condició primera, podran sol·licitar l’ampliació sempre que:

a. L’edificabilitat total resultant no superi el sostre edificable que correspon a la 
parcel·la segons la intensitat neta d’edificació, i no se superi el coeficient d’ocu‑
pació màxima permès per a la zona;

b. L’ampliació es produeixi de conformitat amb les condicions d’edificació de la 
zona.

c. Es respectin les limitacions d’ús establertes per a la zona.

8. Quan es procedeixi a l’enderroc de l’edificació, o aquesta reuneixi els pressupòsits per 
a la qualificació de finca inadequada, de conformitat amb l’article 154.3 de la Llei del 
sòl, l’aprofitament del sòl haurà de fer‑se d’acord amb les condicions d’edificabilitat 
establertes en aquestes Normes.

Capítol II 
De les disposicions comunes als tipus d’ordenació

Secció 1a
Normes aplicables a tots els tipus d’ordenació de l’edificació.

 Article 223. Significat dels conceptes emprats. 

1. Aquesta secció conté la reglamentació detallada de les constants o paràmetres que 
determinen, amb caràcter general, les característiques de l’edificació.

2. Sempre que es facin servir en aquestes Normes els conceptes que a continuació 
s’indiquen, tindran el significat següent:

a. Parcel·la. Porció de sòl urbà edificable.
b. Solar. Parcel·la que pel fet de reunir les condicions de superfície i urbanització 

establertes en aquestes Normes, és apta per a l’edificació immediata.
c. Planta baixa. Pis baix de l’edifici al nivell del sòl, dins dels límits que, amb refe‑

rència a la rasant, assenyalen aquestes Normes en relació als tipus d’ordenació 
de l’edificació.

d. Planta soterrània. La situada dessota de la planta baixa.
e. Planta pis. Tota planta d’edificació que estigui per damunt de la planta baixa.
f. Elements tècnics de les instal·lacions. Parts integrants dels serveis de l’edifici 

de caràcter comú, com són els següents:
 Filtres d’aire; dipòsits de reserva d’aigua, de refrigeració o acumuladors; con‑

ductes de ventilació o de fums; claraboies; antenes de telecomunicació, radio i 
televisió; maquinària d’ascensors; espai per a recorregut extra dels ascensors i, 
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fins i tot, per a accés d’aquests al pla de terrat o coberta; cossos d’escala d’accés 
al pla de terrat o coberta; elements de suport per a l’estesa i eixugada de roba i 
altres.

g. Cossos sortints. Són els que sobresurten de l’alineació de façana o línia de 
façana de l’alineació interior, o de l’espai lliure a l’interior d’illa, i tenen el caràcter 
d’habitables o ocupables tant si són tancats, semitancats o oberts.

h. Elements sortints. Són part integrant de l’edificació o elements constructius no 
habitables ni ocupables, de caràcter fix, que sobresurten de l’alineació interior o 
de l’alineació d’edificació.

i. Celoberts. Espai no edificat situat dins del volum d’edificació i destinat a obtenir 
il·luminació i ventilació.

j. Patis de ventilació. Amb aquest nom es designen espais no edificats, d’igual 
significació que els celoberts, però destinats a il·luminar o ventilar escales o de‑
pendències diferents de les peces principals dels habitatges.

k. Peces principals d’un habitatge. Les sales i dormitoris d’acord amb la nor‑
mativa sobre condicions mínimes d’habitabilitat.

 Article 224. Índex d’intensitat neta d’edificació per parcel·la. 

1. L’índex d’intensitat neta d’edificació per parcel·la és el resultat de dividir l’edificabilitat 
màxima permesa a cada parcel·la per la superfície d’aquesta. L’edificabilitat màxima 
permesa és el resultat de la distribució ‑comportada per l’ordenació de volums‑ entre 
totes les parcel·les de l’edificabilitat neta de cada unitat de zona.

2. Al còmput de l’edificabilitat s’han d’incloure les superfícies de totes les plantes, per 
damunt del soterrani. S’han de computar, també, en l’edificabilitat els cossos sortints 
tancats o semitancats, els celoberts i els patis de ventilació.

3. L’edificabilitat total, computada segons el número anterior, no pot superar, a les 
parcel·les amb pendent, la que resulti de l’edificació en terreny en pla horitzontal.

 Article 225. Planta baixa. 

1. La planta baixa es defineix per als diferents tipus d’ordenació de l’edificació segons 
les normes següents:

a. Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, la planta baixa per a cada parcel·la 
és aquella el paviment de la qual està situat entre 0,60 m. per damunt i 0,60 m. 
per sota de la rasant del vial, en els punts de major i menor cota, respectivament, 
que corresponen a la parcel·la.

 
 En els casos en què, a conseqüència del pendent, existeixi més d’una planta que 

se situï dins dels límits establerts al paràgraf anterior, s’entendrà per planta baixa 
per a cada tram de frontal de parcel·la la de posició inferior.

 En els casos de parcel·les amb frontal a dos vials oposats, es referirà la cota de 
planta baixa a cada front, com si es tractés de parcel·les diferents, la profunditat 
de les quals assoleixi el punt mitjà de l’illa.
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b. Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada, té la consideració de planta baixa aquella 
planta o part d’aquesta situada damunt del soterrani real o possible.

c. Als altres tipus d’ordenació de l’edificació, la planta baixa serà determinada al cor‑
responent pla o estudi de detall en relació amb el soterrani i a la cota de referència 
de planta baixa tal com es defineix a l’article 261 d’aquestes Normes.

2. L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà la següent:

Tipus d’ordenació Altra referència Alçada

Edif. segons alineacions de vial 3,70 m.

Edificació aïllada ‑ planta baixa oberta 3,00 m.

‑ planta baixa tancada 2,50 m.

Altres tipus d’ordenació 2,75 m.

 Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, l’alçada mínima de sostre de la planta 
baixa pel que fa a la cota de referència de l’alçada reguladora serà de 4 m. per a am‑
plades de vial de 20 m. o més, i de 3,70 m. per a amplades menors de 20 m.

3. No es permet el desdoblament de la planta baixa amb dues plantes, segons la moda‑
litat de semisoterrani i entresòl.

4. Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, es permeten els entresolats en planta 
baixa quan formin part del local ubicat a l’esmentada planta i no tinguin accés inde‑
pendent des de l’exterior, i s’hauran de complir les condicions següents:

a. Els entresolats s’han de separar un mínim de 3 m. de la façana de l’edifici.

b. L’alçada lliure mínima, per sota i per sobre serà de 2,50 m.; això no obstant, si la 
part superior es destina a dipòsit de materials, l’altura mínima es redueix en l’es‑
mentada part a 2,10 m.

c. L’entresolat no podrà prolongar‑se i ocupar l’espai lliure interior d’illa.

d. La construcció dels entresolats no ha d’implicar distorsió en la composició es‑
tètica de la façana de l’edifici. Les solucions de reculada de la planta baixa per 
efecte de la construcció d’entresolats, s’han de regir per aquestes Normes pel 
que fa a les reculades de l’edificació. Els ajuntaments respectius podran limitar o, 
si és el cas, prohibir aquesta solució als àmbits determinats que constitueixin un 
context històric o tradicional.

e. Els entresolats no constitueixen superfície de sostre edificable independent de 
la planta baixa i no són atribuïbles al còmput de l’edificabilitat que pugui ser or‑
denada mitjançant estudis de detall.

5. Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada no es permeten les plantes d’entresolat.
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6. Als altres tipus d’ordenació les plantes entresolat es podran admetre quan així ho 
determini, expressament, el pla especial o estudi de detall, i en aquests casos la seva 
superfície s’ha d’incloure al còmput de l’edificabilitat.

 Article 226. Soterranis. 

1. Els soterranis en el tipus d’ordenació segons alineacions de vial, són els espais situats 
per sota de la planta baixa, tinguin o no obertures, a causa dels desnivells, en qual‑
sevol dels fronts de l’edificació.

2. Als altres tipus d’ordenació, el soterrani és tota planta soterrada o semisoterrada, 
sempre que el seu sostre estigui a menys d’un metre per damunt del sòl exterior de‑
finitiu. La part de planta semisoterrada, el sostre de la qual sobresurti més d’un metre 
per damunt d’aquest nivell, tindrà, en tota aquesta part, la consideració de planta 
baixa.

 
 En aquests tipus d’ordenació els soterranis, a més a més de la condició anterior, han 

d’ajustar‑se, segons la situació en què es trobin, a les regles següents:

a. El soterrani situat dins de la projecció del cos de l’edifici que per la seva situació 
defineix com a planta baixa la situada immediatament pel seu damunt, haurà de 
tenir el seu sostre situat, pel que fa a la cota natural del terreny, amb una variació 
absoluta de més‑menys un metre.

b. Els soterranis situats fora de la projecció de l’edifici que ocupen l’espai lliure d’edi‑
ficació dins dels percentatges d’ocupació màxima de parcel·la, que resulten de 
desmunts, excavacions o anivellacions, hauran de tenir el sostre a menys d’un 
metre del nivell del sòl exterior definitiu, obtingut per manipulació del terreny 
natural amb les limitacions indicades a l’article 255 d’aquestes Normes.

3. Als soterranis no es permet l’ús d’habitatge ni la ubicació d’habitacions en ús resi‑
dencial i sanitari. Els soterranis, per dessota del primer, només podran destinar‑se 
a aparcaments, instal·lacions tècniques de l’edifici, cambres cuirassades i similars. 
Això no obstant, podran autoritzar‑s’hi altres usos, diferents del d’habitatge i del re‑
sidencial, si es dota el local de mesures tècniques segures que cobreixin els riscos 
d’incendi, explosió i altres i el desallotjament, amb seguretat, de les persones en 
aquests casos.

4. L’alçada lliure dels soterranis ha de ser de 2,20 m., com a mínim.

5. La il·luminació i ventilació dels soterranis quan es realitzi amb solucions de pati anglès, 
qualsevol que siguin les seves dimensions comportarà la consideració de planta baixa 
als efectes d’aplicació de l’altura reguladora màxima i nombre de plantes i de comp‑
tabilització en la superfície de sostre edificable. 

 Article 227. Altura de les plantes pis. 

 L’altura lliure de les plantes pis no ha de ser inferior a 2,50 m. L’altura total, inclòs el 
forjat, es reglamenta a cada zona.
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 Article 228. Elements tècnics de les instal·lacions. 

1. Els volums corresponents als elements tècnics de les instal·lacions, definits en 
aquestes Normes, hauran de preveure’s al projecte d’edificació com a composició 
arquitectònica conjunta amb tot l’edifici.

2. Les dimensions dels volums corresponents a aquests elements són funció de les exi‑
gències tècniques de cada edifici o sistema d’instal·lació.

 Article 229. Cossos sortints. 

1. Els cossos sortints habitables o ocupables, tancats, semitancats o oberts, que so‑
bresurten de la línia de façana o de l’alineació de l’espai lliure interior de l’illa, o de 
l’alineació de l’edificació, han de complir, sempre, el que disposa aquest article.

2. Són cossos sortints tancats els miradors, tribunes i similars amb tots els costats amb 
tancaments no desmuntables. Són cossos sortints semitancats els cossos volats que 
tinguin tancat totalment algun dels seus contorns laterals mitjançant tancaments no 
desmuntables i opacs, com són les galeries i similars que reuneixin aquestes caracte‑
rístiques. Són cossos volats oberts les terrasses, balcons i similars.

3. a. La superfície en planta dels cossos sortints tancats s’han de computar a efectes 
de l’índex d’edificabilitat net i de la superfície del sostre edificable.

b. La mateixa regla s’ha d’aplicar als cossos sortints semitancats. Això no obstant, a 
l’efecte del càlcul de la superfície de sostre edificable, no s’ha de computar la part 
que sigui oberta per tots els costats, a partir d’un pla paral·lel a la línia de façana.

c. Els cossos sortints oberts no s’han de computar a efectes del càlcul de la super‑
fície del sostre edificable. S’han de computar a l’efecte de l’ocupació màxima a la 
planta baixa i en el tipus d’ordenació d’edificació aïllada, a més també a l’efecte 
de separacions a les llindes de parcel·la.

4. En tots els tipus d’ordenació es prohibeixen els cossos sortints a la planta baixa.

5. S’admeten, amb les excepcions o restriccions establertes a les Normes aplicables a 
cada zona, els cossos sortints, a partir de la planta primera.

6. S’entén per pla límit lateral de vol el pla normal a la façana que limita el vol de tot tipus 
de cossos sortints en planta pis. Aquest pla límit de vol se situa a 1 m. de la mitgera.

 Article 230. Vol màxim dels cossos sortints. 

 El vol màxim dels cossos sortints, tancats, semitancats o oberts, és el que estableix 
aquest article per als diferents tipus d’ordenació:
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I. Tipus d’ordenació d’edificació segons alineacions de vial:

1. A les zones a les quals correspongui aquest tipus d’ordenació, excepte les del nucli 
antic que tenen una normativa especial per consideracions especials, regiran les pres‑
cripcions següents: El vol màxim, mesurat normalment al pla de façana en qualsevol 
punt d’aquesta, no podrà excedir de la dècima part de l’amplada del vial. Si per apli‑
cació d’aquesta regla resulta un vol superior a 1,50 m., s’aplicarà aquesta mida com 
a vol màxim. Si l’edificació dóna a vies o trams de vies d’amplada diferent, per a cada 
un dels cossos sortints cal aplicar la regla d’amplada corresponent a la via o tram de 
via a la qual recau, amb el límit màxim de 1,50 m.

2. El vol màxim dels cossos sortints oberts a l’espai lliure interior de l’illa, no podrà 
excedir d’un vintè del diàmetre de la circumferència inscriptible a l’espai lliure interior 
de l’illa, amb un vol màxim, en tot cas, de 1,50 m.

 A l’espai lliure interior de l’illa no es permeten cossos sortints tancats o semitancants 
que depassin la profunditat edificable.

3. Els cossos sortints oberts podran ocupar totalment la longitud de la façana. Els 
tancats i semitancats no podran ocupar més d’un terç de la longitud esmentada. En 
l’un i l’altre cas, els cossos estan limitats en la seva distància a la mitgera mitjançant 
el pla límit lateral del vol, que se situa a un metre de la paret mitgera.

 Quan el vol dels cossos tancats o semitancats no sigui superior a 45 cm. podran 
ocupar més d’un terç de la longitud de façana, sempre que no depassi la superfície 
que li correspondria en cas de vol màxim.

II. Tipus d’ordenació d’edificació aïllada:

1. En aquest tipus d’ordenació, el vol dels cossos sortints, tancants o semitancats, 
esdevé limitat per la superfície de sostre edificable de la parcel·la. Als percentatges 
d’ocupació màxima i a les separacions a les llindes de parcel·la, es tindran en compte 
els tancats, semitancats i oberts.

III. Tipus d’ordenació volumètrica específica.

1. Els cossos sortints, tancats, semitancats o oberts es limitaran a un vol màxim d’una 
desena part de la distància entre alineacions d’edificació. Quan per aplicació d’aquesta 
regla resulti un vol superior a 1,80 m. caldrà reduir el vol a aquesta dimensió màxima.

2. A aquest tipus d’ordenació s’ha d’aplicar l’establert a l’apartat 3 per al tipus d’orde‑
nació d’edificació segons alineacions de vial. 

 Article 231. Elements sortints. 

1. Els elements sortints, com són els sòcols, pilars, barbacanes, gàrgoles, marquesines, 
para‑sols i similars fixos s’han de limitar, pel que fa al seu vol, al que disposen per als 
cossos sortints, amb les particularitats següents, aplicables a tots els tipus d’ordenació.
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a. S’admeten els elements sortints a la planta baixa d’una edificació que doni a un 
carrer de més de 6 m. d’ample, i sempre que no sobresurti més d’un cinquantè 
de l’amplada de vial, d’una dècima part de l’amplada de la voravia i de 0,40 m. 
quan afectin menys de la cinquena part de la longitud de façana o de  0,15 m. si 
ocupen més d’aquest cinquè de façana.

b. S’admeten els elements sortints que se situïn de manera que cap dels seus punts 
no es trobi a una alçada inferior a 2,50 m. per damunt de la rasant de la voravia i 
el seu vol no sigui superior en cap punt a l’amplada de la voravia de menys 0,60 
metres, amb un límit màxim de 1,50 m. quan siguin opacs i de 3 m. quan siguin 
translúcids.

c. Les barbacanes podran volar del pla de façana fins a un màxim de 0,45 m. per als 
carrers de menys de 20 m. i fins a un màxim de 0,90 m. per als carrers de 20 o 
més m.

2. Els elements sortints no permanents, com són les veles, persianes, rètols, anuncis i 
similars, no s’inclouen al concepte d’elements sortints regulats en aquestes Normes. 
Aquests seran regits pel que s’estableix a les ordenances municipals.

 Article 232. Ventilació i il·luminació. 

1. a. Als edificis d’habitatges, els dormitoris i sales interiors no podran autoritzar‑se si 
no reben ventilació i il·luminació per mitjà, si més no, de celoberts. La ventilació i 
il·luminació de les altres dependències que no siguin les destinades a dormitoris 
o estances i les de les escales i peces auxiliars interiors, podrà fer‑se mitjançant 
patis de ventilació.

b. La ventilació i il·luminació per mitjans tècnics, sense utilització de celoberts o patis 
de ventilació, s’admetrà per a dependències i peces auxiliars dels habitatges, no 
destinades a dormitoris i estances, quan s’assegurin les condicions higièniques i 
estigui autoritzat per les normes estatals i municipals sobre condicions sanitàries i 
higièniques dels habitatges.

c. La ventilació i il·luminació dels locals de treball i estances destinats a usos co‑
mercial i d’oficines podrà realitzar‑se mitjançant elements o mitjans tècnics de 
provada eficàcia, que assegurin condicions adequades d’higiene.

d. L’ús d’aquests mitjans tècnics ha de ser regulat per ordenances municipals de 
construcció.

2.  El que es disposa en aquest article sobre patis i l’establert als articles següents sobre 
celoberts i patis de ventilació és aplicable, també, a les obres d’ampliació, per l’ad‑
dició de plantes noves.

 Article 233. Celoberts. 

1. Els celoberts poden ser interiors o mixtos. Són interiors els celoberts que no s’obren 
a espais lliures o a vials, i són mixtos els oberts a aquests espais.
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2. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels celoberts interiors depèn de llur alçada. 
La dimensió del celobert interior ha de ser la que permeti inscriure a l’interior seu un 
cercle de diàmetre igual a un sisè de la seva alçada, amb un mínim de 3 m. que no 
produeixi en cap punt de la seva planta estrangulacions de menys de 2 m. i que les 
seves superfícies mínimes obeeixin a la taula següent:

Alçada del celobert (nombre de plantes pis) Superfície mínima (m2)
1 10

2 10

3 12

4 14

5 16

6 18

7 20

més de 7 22

3. Els celoberts mixtos, que són els oberts per alguna o algunes de les seves cares a 
espais lliures o vials, hauran de respectar les distàncies mínimes entre parets fixades 
pel diàmetre del cercle inscriptible que diu el número anterior d’aquest article. No 
seran aplicables, contràriament, a aquests celoberts, les superfícies mínimes fixades 
a la taula anterior.

 Les parets dels celoberts mixtos s’han de considerar com a façanes a tots els 
efectes.

4. El celobert serà mancomunat quan pertanyi al volum edificable de dues o més finques 
contigües. Serà indispensable, als efectes d’aquestes Normes, que l’esmentada co‑
munitat de pati s’estableixi per escriptura pública, inscrita al Registre de la Propietat.

 Els patis mancomunats s’han de regir, pel que fa a la forma i dimensions, pel que es 
disposa per als patis interiors i els mixtos.

5. Als efectes del que disposa aquest article sobre celoberts interiors, s’han de tenir en 
compte, a més les regles següents:

a. Les llums mínimes entre murs del celobert no podran reduir‑se amb sortints o 
altres elements o serveis, com són els safareigs.

b. L’alçada del celobert a efectes de determinació de la seva superfície, s’han 
d’amidar en nombre de plantes des de la més baixa que el necessiti servida pel 
celobert fins a la més elevada.

c. El paviment del celobert ha d’estar, com a màxim, un metre per damunt del nivell 
de sòl de la dependència a il·luminar o ventilar.

d. Els celoberts podran cobrir‑se amb claraboies, sempre que es deixi un espai pe‑
rifèric lliure sense tancaments de cap classe, entre les parets del celobert i la 
claraboia, amb una superfície de ventilació mínima del 20 per 100 superior a la del 
celobert.
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 Article 234. Patis de ventilació. 

1. Els patis de ventilació poden ser interiors o mixtos, com els celoberts.

2. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels patis de ventilació depèn de l’alçada. 
La dimensió del pati ha de ser la que permeti inscriure‑hi un cercle de diàmetre igual 
a un setè de l’alçada total de l’edifici, amb un mínim de 2 m. que no produeixi en 
cap punt de la planta estrangulacions de menys de 2 m. i amb una superfície mínima 
segons la taula següent:

Alçada del patis (núm. plantes pis) Superfície mínima (m2)
1 5

2 5

3 7

4 9

5 11

6 13

7 15

més de 7 17

3. Regiran quant als patis de ventilació les regles següents:

a. No és permès de reduir les llums mínimes interiors amb sortints.

b. L’alçada del pati, a efectes de determinació de la superfície, s’ha d’amidar en 
nombre de plantes, des de la més baixa que el necessiti, fins a la més alta servida 
pel pati.

c. El paviment del pati ha d’estar, com a màxim, a un metre per damunt del nivell del 
sòl de la dependència a ventilar o il·luminar.

4. Els patis de ventilació mixtos han de complir condicions anàlogues a les establertes 
per als celoberts mixtos.

5. Els patis de ventilació podran cobrir‑se amb claraboies, sempre que es deixi un espai 
perifèric lliure sense tancament de cap tipus, entre la part superior de les parets del 
pati i la claraboia, amb una superfície de ventilació mínima del 20 per 100 superior a 
la del pati.

 Article 235.  Mínim de superfície conjunta de celoberts i patis de ventilació a planta pis. 

1.  A les zones de nucli antic: Substitució de l’edificació antiga (12) i en densificació 
urbana, extensiva (13 a) i semiintensiva (13 b), sens perjudici del compliment de les 
condicions de superfície establertes per als celoberts i patis de ventilació, la suma de 
les corresponents als que s’estableixin a les plantes pis d’un edifici, assolirà un percen‑
tatge en relació amb la superfície edificable a l’altura reguladora superior al dotze (12).

2.  Les porcions de parcel·la contigües a l’espai lliure interior de l’illa que puguin quedar 
sense edificar computaran en el càlcul de l’esmentat percentatge.
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	 A les àrees de tipus II, d’habitatges plurifamiliars, i de tipus I, s’admeten exclusivament 
indústries de categoria 2, en situacions 2‑a, 2‑b, 2‑c, 3, 4‑a i 4‑b.

6. Sanitari. S’hi admet el de dispensaris, consultoris i ambulatoris. S’hi admet el de 
clíniques, sanatoris i similars en parcel·les de fins a 12.000 m2 i capacitat màxima per 
establiment de 50 llits. Per a parcel·les de més de 12.000 m2 s’hi admet sense cap 
altre límit de capacitat que el derivat de les condicions d’edificació.

7. Religiós cultural. S’hi admet.

8. Recreatiu. S’hi admet amb subjecció a les regles següents:

a. En àrees de Tipus II, d’habitatge unifamiliar, en parcel·les fins a 1.600 m2 per esta‑
bliment i amb la prohibició de destinar unes quantes parcel·les al servei de només 
un establiment. S’hi admeten sales amb una cabuda màxima de 100 places;

b. En àrees de tipus II, d’habitatge plurifamiliar, s’admet en parcel·les fins a 2.500 m2 
per establiment. S’hi admeten sales amb una cabuda màxima de 250 places;

c. En àrees de tipus I, s’admeten en parcel·les fins a 2.500 m2 de superfície per es‑
tabliment.

El Pla Parcial podrà preveure instal·lacions recreatives i sales de dimensions més grans 
en parcel·les de més de quatre hectàrees, sempre que es resolguin els problemes de 
generació de trànsit i de separació de les àrees d’habitatges.

9. Esportiu. S’hi admet.

Secció 5a
Zona de Desenvolupament Industrial (22b)

 Article 123. Definició.

1. Es qualifica de zona de desenvolupament industrial el sòl urbanitzable programat 
previst predominantment per a activitats industrials i de magatzems que, per les ca‑
racterístiques de l’activitat o dels materials o productes que tracten o dels elements 
tècnics emprats, no generen situacions de risc per a la salubritat o la seguretat i no 
necessiten mesures correctores que eliminin tot tipus de perill per a la salut i la segu‑
retat, tant el directe o personal com l’ambiental o de degradació del medi ambient.

2. Es fixen els graus següents:

Grau 1

 Comprèn la indústria gran i mitjana, sobre parcel·la mínima de 2.500 m2 per esta‑
bliment.
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Grau 2

 Comprèn la indústria petita, els tallers artesanals i els dipòsits i magatzems, sobre 
parcel·la mínima de 800 m2 per establiment.

 Article 124. Desenvolupament del Pla General.

 Les zones de desenvolupament industrial que han d’ordenar‑se amb detall, per un pla 
parcial amb subjecció a les determinacions generals d’aquest Pla General, hauran de 
preveure la ubicació d’activitats de grau 1 (gran i mitjana indústria) i activitats de grau 2 
(petita indústria, tallers artesanals, dipòsits i magatzems) en la proporció del 60 per 100 i 
40 per 100 respectivament o, si és el cas, la que en estudiar el planejament parcial, res‑
pongui a les necessitats de la demanda de sòl segons el Programa d’actuació d’aquest 
Pla General.

 Article 125. Edificabilitat.

 L’índex d’edificabilitat brut de cada unitat de zona és el de zero seixanta sis metres 
quadrats de sostre per metre quadrat de sòl (0,66 m2 sostre/m2 sòl).

 Article 126. Estàndards urbanístics.

 El Pla Parcial d’Ordenació per al desenvolupament de les previsions d’aquest Pla 
General a la zona de desenvolupament industrial ha de respectar les determinacions 
mínimes següents:

a. superfície mínima de vials públics: 24 per 100
b. superfície mínima per a estacionaments: 6 per 100
c. superfície mínima de verd públic local: 10 per 100
d. superfície mínima per a equipaments públics i socials: 5 per 100
e. amplada mínima de les vies d’accés: 25 m.
f. amplada mínima de les vies interiors: 15 m.
g. previsió de franges de protecció, amb jardineria o arbrat, per separar la unitat 

de zona dels sòls de zonificació diferent i dels vials exteriors circumdants: faixes 
d’una amplada mínima de 15 m.

 Article 127. Tipus d’ordenació.

 El tipus d’ordenació a la zona de desenvolupament industrial correspon a l’edificació 
aïllada, envoltada d’espais lliures.

 Article 128. Condicions d’edificació i ús.

1. Les condicions d’edificació a la zona de desenvolupament industrial són les següents:
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GRAU I GRAU II

Condició 1a. Altura màxima permesa 15 m. 15 m.

Condició 2a. Parcel·la mínima permesa 2.500 m2 800 m2

Condició 3a. Percentatge d’ocupació màxima de parcel·la neta 50 % 70 %

Condició 4a. Façana mínima ademsa 36 m. 18 m.

Condició 5a. Profunditat mínima de parcel·la 50 m. 30 m.

Condició 6a. Separacions mínimes de l’edificació o estructrures de 
la instal·lació als límits de la parcel·la o agrupació:
 a. a la llinda frontal a la via pública:
 b. a la resta de llindes:

12 m.
5 m.

10 m.
3 m.

Condició 7a. Edificabilitat neta màxima
1,10 m2 sos‑

tre/m2 sòl.
1,60 m2 sos‑

tre/m2 sòl.

2. Les condicions d’ús a la zona de desenvolupament industrial es regeixen pel que 
disposa el títol IV sobre usos a la zona industrial de sòl qualificat com a urbà.

 Article 129. Regles complementàries de l’article anterior.

1. Al còmput de l’alçada reguladora màxima no s’inclou la de les xemeneies, antenes 
ni aparells i instal·lacions especials, connexes amb la funció de la indústria que no 
representin increment de l’edificabilitat permesa.

2. La distància mínima de l’edificació o de l’estructura de la instal·lació industrial al límit 
de la parcel·la que afronta amb la via pública, fixat en 12 m. (en el grau 1) i en 10 m. 
(en el grau 2) podrà reduir‑se fins a 7 m. (en el grau 1) i 5 m. (en el grau 2), quan la 
parcel·la limiti frontalment amb la franja de protecció.

3. Quan l’eliminació o reducció de les molèsties fins a nivells tolerables, o l’eliminació 
dels riscos de nocivitat, insalubritat o inseguretat per a les persones o per a les coses, 
pugui aconseguir‑se mitjançant unes distàncies majors, entre edificis o entre aquests 
i les zones o parcel·les contigües, que les establertes a l’article anterior, s’exigiran 
separacions més grans que assegurin aquells objectius.

4. En àrees de parcel·les de grau 2 podran preveure’s als Plans Parcials o configurar‑se, 
posteriorment, mitjançant estudis de detall, unitats d’edificació la longitud de façana 
de les quals no excedeixi de 100 m., per a l’ocupació de dos o més establiments. 
El sostre edificable i l’ocupació no han d’excedir en relació amb el sòl d’unitat, dels 
assenyalats per a les parcel·les de grau 2, i el nombre d’establiments no pot superar 
el nombre de parcel·les mínimes que comprengui en superfície el sòl de la unitat.

 De la unitat podran segregar‑se parcel·les la superfície de les quals sigui superior a la 
mínima i sempre que la resta de la finca compleixi també aquesta condició.

 A la unitat de sòl podran diferenciar‑se subparcel·les, inscriptibles al Registre de la 
Propietat, que comprenguin el sòl i les edificacions corresponents a l’espai d’ús de 
cada empresa, i que constitueixin la materialització de la seva part de propietat del 
conjunt.
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5. Podran preveure’s als plans parcials o configurar‑se posteriorment mitjançant plans 
especials, unitats d’edificació per a agrupacions d’empreses l’extensió i ubicació de 
les quals es justificarà d’acord amb la demanda o els objectius de promoció industrial 
del sector. El sostre edificable i l’ocupació no podran excedir, en relació amb el sòl de 
la unitat, dels assenyalats per a les parcel·les de grau 2. El sostre corresponent a cada 
establiment no podrà ser inferior a 300 m2 d’edificació. Totes les empreses hauran de 
disposar d’accés independent d’acord amb les condicions següents:

- Quan es tracti d’empreses agrupades en edificis de nova planta projectats amb 
aquesta finalitat, les naus o parts d’edificis corresponents a cada empresa hauran 
de tenir una amplada mínima de 10 m. amb front a l’espai d’accés. L’espai d’accés 
ha de ser un vial públic o, si no n’hi ha, vials interiors no computables com a espai 
de parcel·la, d’una amplada mínima de 10 m., de disposició paral·lela i contigua al 
vial públic, o perpendicular a aquest. La segregació de parcel·la només s’admetrà 
quan aquestes afrontin a un vial públic.

- Quan es tracti d’agrupacions d’empreses en edificis existents, la disposició dels 
espais corresponents a cadascuna, i la definició dels espais comuns d’accés, 
es determinaran mitjançant un pla especial en consonància amb els criteris que, 
amb caràcter general, estableix aquest article. En aquells casos en què el tipus de 
determinacions no requereixi un pla especial, podrà ordenar‑se la reutilització de 
l’edifici mitjançant qualsevol altre instrument tècnic adient amb la finalitat que es 
persegueix.

 De la unitat d’edificació podran fer‑se segregacions de parcel·les la superfície de les 
quals no sigui inferior a 450 m2 sempre que es compleixin les condicions següents:

 
1. Que mitjançant l’instrument tècnic adient (avantprojecte, projecte bàsic...) amb 

valor normatiu ‑per estar incorporat a l’ordenació de la unitat o aprovat com a 
estudi de detall‑ restin determinades les característiques de l’edificació següents:

 Paràmetres volumètrics: alineacions, cota de la planta baixa, altura, línia de 
cornisa, forma de la coberta.

 Forma i disposició dels forats d’accés, il·luminació i ventilació.

 Tractament i materials dels paràmetres de façana, cobertes i tancaments.
2. Que la unitat d’edificació es projecti de manera que permeti una subdivisió 

modular d’aquesta, a la qual haurà d’ajustar‑se la seva execució per parts i, con‑
seqüentment, la parcel·lació.

3. No s’atorgaran llicències per a la construcció de parts de la unitat que hagin 
de deixar dues mitgeres vistes per parcel·la, llevat que aquestes es tractin de la 
mateixa manera que la façana principal.

 Si no compleixen aquestes condicions solament s’admetran les segregacions de su‑
perfícies més grans de 800 m2 i sempre que la resta de la finca tingui com a mínim 
aquesta superfície.
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6. Els espais no edificables de cada parcel·la només podran dedicar‑se a estacionament, 
vials interiors, magatzematge a l’aire lliure o espais enjardinats, verds o d’arbrat en la 
manera prevista pel Pla Parcial. L’espai destinat a estacionament podrà cobrir‑se amb 
elements de protecció oberts que no impliquin una obra d’edificació permanent.

7. L’alçada màxima de les tanques opaques serà d’1,50 m. i la de les diàfanes o trans‑
parents, de 3,20 m.

8. Als sectors de grau 1 s’admeten construccions auxiliars o annexes, de 150 m. qua‑
drats de projecció en planta baixa de superfície màxima i d’una alçada màxima de 
6,50 m.

 Als sectors de grau 2 no es permeten més annexos que les garites o similars, des‑
tinats a serveis de porteria, vigilància, control i anàlegs, propis de l’establiment, amb 
una superfície que no podrà depassar de deu metres quadrats i una alçada màxima 
de tres metres.

Capítol IV
Règim del sòl urbanitzable no programat

Secció 1a
Disposicions generals

 Article 130. Definició.

1. El Programa d’actuació del Pla General Metropolità determina, d’acord amb les seves 
previsions, el sòl urbanitzable no programat. Les revisions successives de l’esmentat 
Programa podran alterar aquesta determinació d’acord amb el que disposa l’article 48 
de la Llei del sòl.

2. El sòl urbanitzable no programat inclou sistemes, zones de desenvolupament urbà 
(clau 19 i 20 b), zones de desenvolupament industrial (clau 22b) i zones de desenvolu‑
pament urbà opcional (clau 21). La delimitació d’aquests tipus de sòl es fa als plànols 
b‑1 a escala 1/10.000, als quals s’hauran d’incorporar les variacions que resultin de 
les revisions del Programa d’Actuació que es realitzin en l’esdevenidor.

3. El sòl urbanitzable no programat podrà ser objecte d’urbanització mitjançant Programa 
d’Actuació Urbanística i en desenvolupament d’aquest, de Plans Parcials d’Orde‑
nació, llevat que es tracti de l’execució de sistemes generals aïllats o d’algun dels 
elements, que podran ser desenvolupats directament mitjançant un Pla Especial.

4. En aquest sòl, el Pla General assenyala els usos no permesos i estableix les directrius 
mínimes sobre l’actuació urbanística futura a fi d’orientar‑la i no comprometre, més 
enllà del que sigui necessari per tal d’aconseguir els objectius d’aquest Pla General, 
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ANNEX B 
CÀLCULS DE SELECCIÓ DE DISSENY 

  

  



RESUM        
Al present annex s’exposaran tots els càlculs i les decisions presses al moment inicial 

de plantejar i dissenyar la solució que posteriorment es calcularà i perfilarà, fent que 

aquesta acompleixi tant les diverses normatives vigents com les necessitats pròpies de 

la funcionalitat que tindrà i les exigències de client. 
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La parcel·la seleccionada es la següent: 

 

 

 

 

L’àrea total del solar es de 4800m2 i disposa d’un perímetre de 287.86m. Segons el Pla 

específic, les parcel·les amb  denominació EA.I a (Edificació Aïllada tipus I categoria a) tenen un  

índex d’ocupació del 70%  i una edificabilitat neta de 2m2t/m2s. 

Això vol dir que com a màxim podrem ocupar 3360m2. No obstant aquest factor es 

veurà reduït per l’obligatorietat de tenir una plaça d’aparcament per cada 100m2 edificats. Les 

dimensions de les places venen donades a l’article 104 del document OME-T2-C3-S2, sent de 

2.2*4.5m 

Les distàncies mínimes a procurar venen establertes tant a les NU com al Pla específic, 

sent 10 metres per a vials i 4 a les llindes, no obstant, ja ens venen donades a la imatge 

(rectangle verdós a l’interior del solar). 

Al apartat 2.1.2 del Pla específic ens ve donada l’altura màxima em metres i en 

quantitat de plantes, i segons indica l’apartat b) si les façanes de l’edifici donen a diferents 

carrers que fan cantonada l’altura permesa pel carrer més ample podrà aplicar-se a la resta de 

façanes fins a una altura igual al doble de l’amplada del carrer més estret i si aquestes no 

superen els 30m d’altura. 

Per tant, al nostre edifici podrem comptar amb 13,50m d’altura i una estructura de 

PB+3PP.  

anita
Texto escrito a máquina

anita
Texto escrito a máquina
138



Per funcionalitat de la nau i especificacions de client es decideix fer una PB+2PP, de 

manera que podria donar-se mes m2 a la part destinada a molls/magatzem de la PB. 

Les superficies construïdes a cada planta es veuran afectades per un factor 

multiplicatiu “C” que, segons la taula 2.2.2 del Pla específic serien: 

COEFICIENT C PLANTA 

1 PB 

1.5 P1 

2 P2 

 

Atenent a les condicions resum exposades a la taula final del Pla específic, ens 

decantem per: 

- Generar una PB de 66*30 complint així amb les normatives de façana mínima, i 

dividir-la en 56/10 per un mur intern de formigó i així diferenciar les dues zones 

principal (logística/administració). 

- Donarem una P1 per als tràmits administratius i una P2 per a la gerència amb 3 

metres lliures per planta. Això ens fa un total de 9m lliures mes gruixos de forjats, 

respectant així el 13,50m màxims permesos. 

- La P1 ocuparà una superfície igual a la part de PB destinada al us administratiu, per 

contra la PB ocuparà la meitat de superfície ja que tindrà menys ocupació física i 

contempla un coeficient C més elevat per als càlculs. 

- Com continuem dins l’altura es decideix elevar tota la nau aproximadament 1m 

(per a donar facilitat  de carrega/descarrega als molls), però com les cimentacions 

NO es treballaran en aquest projecte només s’exposa per a la comprensió del 

lector. 

 

Per tant, tenim: 

 

𝑃𝐵 = 66 ∗ 30 ∗ 1 = 1980𝑚2 
 

𝑃1 = 30 ∗ 10 ∗ 1.5 = 450𝑚2  
 

𝑃2 = 15 ∗ 10 ∗ 2 = 300𝑚2 
 

Això ens fa un total de 2730m2 edificats, amb un sobrant de 630m2 per edificar. 

Com abans hem esmentat, cada plaça d’aparcament ocupa aproximadament 10m2 

i hem de tenir 1 per cada 100m2 edificats, comprovem si el disseny ens ho permet: 

 

𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 =
2730

100
= 27.30 ≈ 28 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 ∗ 10𝑚2 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑙𝑎ç𝑎 = 280𝑚2 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑖 𝑠ò𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒 = 630 − 280 = 350𝑚2 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒𝑠 

 

Es comprova per tant que el model proposat, a priori compleix tant les necessitats 

de client com les normatives vigents. 
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ANNEX C 
ACCIONS A L’EDIFICACIÓ 

  

  



RESUM        
Al present annex s’exposaran totes les càrregues que s’han tingut en compte al 

moment de calcular les accions a les que estarà sotmesa l’estructura segons indica la 

normativa DB-SE-AE inclosa al CTE. 

Recordem que al present projecte s’han tractat: 

 Pes propi 

 Sobrecàrrega d’ús 

 Neu 

 Vent 
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1. PES PROPI 

D’una banda es va tenir en compte el pes propi dels perfils que conformen 

l’estructura. Això va ser possible gracies a que el propi programari de CYPE ja 

contemplava aquestes masses. 

 A més, es van tenir en compte també: 

 

  

 

 

2 SOBRECÀRREGA D’ÚS 

Per aquest apartat es van tenir en compte cadascuna de les plantes, el 

solat i la pròpia coberta: 

CÀRREGES SOBRECÀRREGA D'US 

SOLAT 0,8 KN/M2 

PLANTA 1 3KN/M2 

PLANTA 2  3KN/M2 

COBERTA NO TRANSITABLE 1KN/M2 

 

 

3 NEU  

Atenent-nos a la normativa del document DB-SE-AE, la neu es calcula amb 

la següent equació: 

Qn=µ*Sk 

 

Segons ens indiquen els annexos de la normativa, per a la nostra ubicació  

el coeficient µ= 0,4KN/M2, i el coeficient Sk= 1, per tant: 

CÀRREGES PES PROPI 

LLOSA DE FORMIGÓ 4KN/M2 

FORJAT COL·LABORANT 1,7KN/M2 

PANELL PREFABRICAT (ITALPANELLI PENTA) 0,09KN/M2 

REPERCUCIÓ ENVANS  1KN/M2 

COBERTURA DE FAÇANA 0,4KN/M2 
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NEU COEFICIENTS 

µ 0,4KN/M2 

Sk 1 

Qn=µ*Sk 0,4KN/M2 

 

 

4 VENT 

Segons la normativa, el vent l’hem de calcular a tots els efectes i en totes 

direccions estiguin aquestes o no parapetades per altres construccions. 

Per al correcte càlcul s’ha d’aplicar l’equació Qe=qb*ce*cp on:  

 

Qb  És la pressió dinàmica del vent. Es pot simplificar com a 0.5KN/m2 o     

bé obtenir un valor més ajustat aplicat l’equació:  

Qb =  0.52 ∗ ρ ∗ Vb2 

Per al nostre cas vam triar la precisió i vam aplicar la fórmula inserint 

1.25Kg/m3 com a densitat del vent i 29m/s de velocitat. 

 

Ce  És el coeficient d’exposició, variant segons l’altura donada i el grau 

d’aspresa del medi. Per calcular-la s’ha d’aplicar: 

𝐶𝑒 = 𝐹 ∗ (𝐹 + 7 ∗ 𝐾) 

On F és: 

𝐹 = 𝑘 ∗ ln (
max(𝑧, 𝑍)

𝐿
) 

Segons la taula 3.4 del subpunt 3.3.3 situat a la pàgina 8 dins el document 
DB-SE-AE, el grau d’aspresa del nostre medi es IV. 

 

Això ens donà uns coeficients tals que: 

 K= 0.62 

 L= 0.3m 

 Z= 5m 

 Z= 12m  

Finalment vam obtenir una F= 0.79, i per tant, una Ce=1.84 
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Cp  És el coeficient eòlic o de pressió. Depèn de la forma i la orientació de 
les superfícies respecte del vent. Per obtenir els seus valors s’han de consultar les 
taules situades als subpunts 3.3.4 i 3.3.5 i a l’annex D del document DB-SE-AE. 

Per a la nostra estructura vam formular 4 hipòtesis principals segons la 
direcció. En algunes ocasions hi havia multiplicitat de coeficients per a la mateixa 
hipòtesi i per tant es van haver de realitzar diverses combinacions per tal que al 
inserir-les al programa aquest fos capaç de comparar absolutament totes les 
opcions possibles i calcular sempre des del cas més desfavorable. 

Els coeficients escollits i els corresponents resultats de Qb al incloure’ls es 
recullen a les taules següents: 

 

COEFICIENTS HIPOTESI 1 HIPOTESI 2 HIPOTESI 3 HIPOTESI 4 

FAÇANA INCIDENT 0,7 -0,3 0,7 -0,3 

FAÇANA POSTERIOR -0,3 0,7 -0,3 0,7 

COBERTA -0,7 -0,7 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

     0 -0,6 -0,6 0 

MARQUESINA     0,8 -1,6 -1,6 0,8 

 

       

RESULTATS 

FAÇANA INCIDENT 0,677012 -0,290148 0,677012 -0,290148 

FAÇANA POSTERIOR -0,290148 0,677012 -0,290148 0,677012 

COBERTA -0,677012 -0,677012 -0,580296 -0,580296 -0,580296 -0,580296 

      0 -0,580296 -0,580296 0 

MARQUESINA     0,773728 -1,547456 -1,547456 0,773728 
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ANNEX D 
PLÀNOLS 
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