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VERSIÓ DATA FASE RESUM MODIFICACIONS 

0 inicial Desembre 2013 Projecte executiu no aplicable 

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present treball és propietat de l’Ajuntament de Parets del Vallès, la redacció del qual ha 
estat encarregada als arquitectes Francesc Brugarolas Padrós i Bernat Hernández Sàbat de 
l’estudi labaula arquitectes. 
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MG 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Projecte: REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU d’ UNA COBERTA, 

ADEQUACIÓ DE LES PISTES I INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀ-
RIES, DE LES PISTES ESPORTIVES DE CAN BUTJOSA. 

 
Objecte de l’encàrrec:  Obra de nova construcció 
Emplaçament:  Carrer de la Salut amb Carrer de Balmes  
Municipi:   08150, Parets del Vallès – Vallès Oriental - Barcelona 

 
MG 2 AGENTS DEL PROJECTE  

 
Promotor i propietat: Ajuntament de Parets del Vallès 

Carrer Major, 2-4, 08150 Parets del Vallès 
tel. 93 573 88 88 - Fax 93 573 88 89 
juanjose.sierra@parets.cat 

 
Client i Contractista: PIDEMUNT S.A. CIF A08616112 
    Toni Pidemunt Moli 

Carrer Beat Oriol, nau 4º - 08110 Montcada i Reixach 
    Tel. 93 564 88 63 
    pidemunt@pidemunt.com 
    www.pidemunt.com  
  
Equip redactor:  labaula arquitectes 

Francesc Brugarolas Padrós, arquitecte, col·legiat nº55055-8  
Bernat Hernández Sàbat, arquitecte, col·legiat nº61182-4 
Via Augusta, 128 apart.115 - 08006 Barcelona 
tel. 93 174 03 52  
b.hernandez@labaula.eu 
www.labaula.eu 

 
MG 3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS  
 
Estudi geotècnic:  ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L. CIF B65426744 
    Josè Romera Flores, Geòleg, Col·legiat nº4216 
    Tel.93 4748030 
    activa@ingeoservicios.com 
    www.ingeoservicios.com 
 
Estudi topogràfic:  ALTIPLÀ serveis topogràfics, SLP. CIF B62425236 
    Marc Sanllehí Prim, Enginyer, 34745573W 
    Tel.93 3009525 
    altipla@altipla.net 
    www.altipla.cat 
  
Normativa Urbanística: Pla especial urbanístic d’ordenació volumètrica dels equipaments 

de Can Butjosa, Parets del Vallès. Document per aprovació inicial, 
juliol 2013 
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Aquesta és l'última plana de la Memòria General del Projecte Bàsic i Executiu d’una coberta, 
adequació de les pistes i instal·lacions complementàries, de les pistes esportives de Can 
Butjosa a Parets del Vallès. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

labaula arquitectes 
 

Francesc Brugarolas Padrós, Bernat Hernández Sàbat, 
arquitectes 

Barcelona, desembre de 2013 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
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MD 1 ANTECEDENTS 
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Antecedents i condicionants de partida 

 
El projecte objecte d'aquesta memòria documenta la construcció d'una coberta per a la pista 
poliesportiva existent de Can Butjosa i els treballs d’adequació del paviment, accessos i vores 
del recinte esportiu situat en una zona central d'equipaments de Parets del Vallès. 
 

 
Fotoplànol de Parets del Vallès amb l’úbicació del projecte 

 
En l'actualitat en l'àmbit de treball ja hi ha una pista poliesportiva sense cobrir en 
molt mal estat ja que està construïda sobre un terreny de replè i uns vestidors d’ús de la pista 
poliesportiva l’accés als quals no compleix amb les condicions exigibles d’accessibilitat.  
 
Per tant amb aquest projecte, que és conseqüència del concurs públic promogut per 
l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la realització d’ UNA COBERTA, ADEQUACIÓ DE LES 
PISTES I INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES, DE LES PISTES ESPORTIVES DE CAN 
BUTJOSA, es preveu l'enderroc de diversos murs perimetrals (juntament amb els 
corresponents tancats de malla de simple torsió) del recinte actual de la pista poliesportiva, 
determinades àrees de la solera de la pista existent i l’arrencada de fanals i altres elements de 
mobiliari. Un cop efectuats els enderrocs es preveu construir la pista esportiva pròpiament 
dita, la coberta lleugera d’aquesta, la rampa d’accés des del pati de l’escola Pompeu Fabra 
l’accés des del carrer de la Salut i l’adequació de les vores enderrocades. 
Recull de panoràmiques de l’actual pista esportiva: 
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1.                                                   Fotografia estat actual pati CEIP Pompeu Fabra i pista esportiva 
 

 
2.                                                                                     Fotografia estat actual pista esportiva 
 

 
3.                                                                                     Fotografia estat actual pista esportiva 
 

 
4.                                                                                     Fotografia estat actual pista esportiva 
 
 

 
5.                                                                                     Fotografia estat actual pista esportiva 
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6.                                                                                     Fotografia estat actual pista esportiva 
 
 

 
7.                                                                                     Fotografia estat actual pista esportiva 
 
 
L’estudi geotècnic realitzat amb posterioritat a l’adjudicació tal i com es recollia al plec de 
bases del concurs, s’ha tingut en compte en la redacció d’aquest projecte, comprovant que la 
fonamentació plantejada al concurs no és suficient per a les sol·licitacions estructurals. Com a 
conseqüència de les causes sobrevingudes de l’estudi geotècnic, s’ha hagut de replantejar la 
totalitat de la fonamentació del projecte (sistemes constructius, estructurals, geometria i 
costos). Degut a aquests canvis s’ha hagut d’ajornar l’entrega d’alguns documents del 
projecte. Alhora, el canvi en el sistema de fonamentació demana una prolongació de la duració 
prevista de l’obra – veure planificació de l’obra. 
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Estudis previs 
 
Un cop adjudicada la proposta realitzada pel concurs es realitza l’aixecament topogràfic amb 
indicació de cotes i rasants de la parcel·la i dels àmbits propers, i un estudi geotècnic que 
serveixen de base per a la redacció del projecte. El projecte també es basa en el pla especial 
urbanístic aportat per l’Ajuntament.  
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MD 2 EL PROJECTE 
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Organització del programa 
 
Tenint en compte que la pista actual es troba inserida en l’àmbit del Pla Especial Urbanístic 
d’Ordenació Volumètrica dels Equipaments de Can Butjosa que preveu i potencia la 
coexistència dels tres usos (cultural, esportiu i educatiu) dins la mateixa illa, la disposició del 
programa esportiu objecte d'aquest projecte respon al necessari diàleg amb els usos descrits.  
 
La pista amb les noves dimensions se situa segons la mateixa orientació de la pista existent. 
La disposició i geometria de la coberta lleugera de la pista s’orienta cap al pati de l’escola a fi 
de generar una façana oberta cap a l’espai de lleure dels infants. L’àmbit d’actuació tan de les 
vores com de la urbanització excedeix l'àmbit cobert. Aquest, amb unes dimensions de 
26,80x45,58m i una altura mínima de 6,00m, permet la pràctica esportiva reglamentaria de 
handbol i futbol-sala, i per tant tota la resta d'esports de requeriments dimensionals inferiors 
com el minibàsquet, etc. Gràcies a la utilització d’un paviment de terratzo polit en aquesta 
zona es garanteix la pràctica d’altres disciplines esportives com el patinatge artístic, hoquei, 
etc. 
 
 
 
 

 
Vista frontal des del pati de CEIP Pompeu Fabra 

 
 
 
Al recinte esportiu s’arriba a peu a través del que es preveu com accés principal, tan d’usuaris 
com d’un possible trànsit rodat lleuger, des del carrer de la Salut; a través d’un accés existent 
secundari; i  a través d’una rampa vinculada al pati de l’escola. Tots els accessos compleixen 
amb els requeriments d’accessibilitat. La previsió d’aquests tres accessos rau en les condicions 
d’ús establertes segons les quals la pista és en determinades franges horàries d’us escolar i en 
d’altres d’ús públic, motiu pel qual s’ha de poder independitzar els diferents accessos a fi de no 
generar cap tipus d’incompatibilitat d’ús. 
 
Els vestidors existents resten sense modificar-se. S’hi arriba a peu des de la pista i l’accés a 
aquests serà accessible un cop refet el paviment de la pista.  
 
Finalment a la façana del carrer de la Salut es realitza una jardinera en substitució del sòcol 
d’obra existent. 
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La proposta arquitectònica 
 
L’equipament es troba en un teixit urbà principalment de cases unifamiliars de PB+1 motiu pel 
qual és difícil establir una concordança volumètrica i material amb el context. Al trobar-se la 
parcel·la en una illa amb volumetria especifica l’alineació a vial o la relació amb les edificacions 
veïns és més aviat escassa (tret dels vestidors actuals de les pistes). D’aquí que el projecte 
travi les decisions inicials amb els espais immediats a fi de poder-se integrar, si no 
volumètricament, sí funcionalment amb l’entorn. 
 
Un cop establertes les premisses funcionals del programa cal trobar-li la forma espaial més 
adequada a les necessitats d’ús, als requeriments constructius i al caràcter de l’equipament. En 
definitiva cal concretar com es defineix l’arquitectura del projecte en tot allò que li és propi 
com són la llum, la geometria, el color, etc. 
 

 
Vista del projecte des del carrer de la Salut 

 
La part més emblemàtica de l’operació, i on la seva visibilitat obliga a ser-ne més responsable, 
és en la configuració de la coberta de la pista. Aquesta té un vincle natural amb l’escola i el 
pati d’aquesta, reformada i ampliada recentment, motiu pel qual focalitza tota l’atenció en la 
façana oriental i en com originar una edificació oberta cap a l’espai lliure de l’escola amb la 
pineda com element singular. Per aquest motiu, i per la necessitat funcional d’accedir en els 
vestidors existents situats en la façana oest, la coberta té un únic pendent del 9,3% que situa 
la menor altura en la façana oest i la major a l’est. Aquesta decisió es pren conjuntament a la 
voluntat de plegar la coberta en la façana oest a fi d’evitar l’enlluernament del sol rasant de 
ponent i de minimitzar els possibles vents provinents del costat més desprotegit a fi de que els 
usuaris tinguin un bon recolliment en tot l’àmbit esportiu.  

 
Estudi d’ombres solsticis d’estiu i hivern 
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També es de destacar la singular relació amb el carrer de la Salut donada pel significatiu 
pendent d’aquest que deixa la pista elevada 2,00m per damunt de la cota carrer en l’extrem 
sud-oest i per la subtil inflexió que conté just en el vèrtex sud-est allà on s’haurà de preveure 
el nou accés. Aquestes particularitats es converteix en el mecanisme  que permet articular tota 
la façana del carrer de la Salut i dotar de caràcter eminentment públic la construcció, 
mitjançant la disposició de l’accés principal i de l’enjardinament recolzats en la façana pètria 
del projecte. Un mur de contenció que constitueix l’única cantonada construïda del projecte, fa 
adés de façana, adés d’ampit, adés de roda peu; i acompanya l’usuari des del carrer fins al 
recinte cobert de la pista indicant-li l’accés als vestidors.  
 
 
Des del punt de vista tècnic la coberta de xapa galvanitzada i lacada (Tipus MT-52 de HIANSA 
o equivalent per si mai es vol convertir una coberta amb majors prestacions tipus Deck ) se 
sosté mitjançant 9 corretges HEA-160 (2 en la façana lateral i 7 en el pla de la coberta) 
disposades cada 4,06. Aquestes es disposen damunt l’estructura metàl·lica constituïda per 7 
pòrtics transversals de 26 metres de llum (un del quals es col·loca damunt d’una pantalla de 
formigó que ajuda a l’estabilitat del conjunt), formant una biga fink de secció asimètrica 
formada per IPE-400 i T-100 amb platina inferior de reforç. Aquests pòrtic es recolzen en 
l’extrem oest directament al terreny, i a l’extrem est es suporten per una façana triangulada en 
ziga-zaga de 45 metres constituïda per tres V suportades damunt peus de formigó 
trapezoïdals. Aquesta solució en V permet alliberar un de cada dos pòrtics i, en conseqüència, 
donar major amplitud a l’espai entre les pistes cobertes i el pati del CEIP. El fet de situar 
l’arrencada de l’estructura en V damunt dels peus de formigó permet allunyar-la dels usuaris 
garantint així les mesures de seguretat.  La pista actual donat el terreny de reblert, detectat 
en l’estudi geotècnic, sobre el qual està dipositada, la suportarem amb fonamentació profunda 
que vagi a buscar terreny amb capacitat resistent mitjançant micropilots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista interior de la coberta formada per 7 pòrtics transversals i la façana triangulada en ziga-zaga  
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MD 3 NORMATIVA VIGENT 
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Normativa urbanística 
 
La classificació i qualificació urbanística de la parcel·la on s’ubica l’equipament esportiu objecte 
d'aquest projecte és l’illa conformada per l’escola Pompeu Fabra, la pista esportiva de Can 
Butjosa actual i la piscina municipal de Can Butjosa i que està continguda entre el carrer de la 
Salut, el carrer de la Independència, el carrer de Can Butjosa i el carrer Batista i Roca, és la 
següent: 
 

• D’acord al T.R. de la Revisió del Pla general de Parets, aprovat definitivament el 22 de 
febrer de 2007 (DOGC 4896 de 01/06/2007): 

- classificació: sòl urbà consolidat 
- qualificació: Sistema d'equipaments Comunitaris, clau EC:  

educatiu, esportiu o cultural. 
 

 
 

 
• Les condicions d'ordenació i edificació estan regulades pels articles 170 a 175 de la 

Normativa Urbanística del PGOU.  
L'article 175 – condicions d’edificació (apartats 1, 2, 3 i 4), es transcriu a continuació: 

 
1. L’edificació en les àrees d’equipaments s’ajustarà a les necessitats 

funcionals dels diversos equipaments, al paisatge i a l’organització 
general del teixit en què se situen. 

  
2. Els índexs d’edificabilitat neta orientativa per als nous equipaments en els 

usos indicats seran els següents: 
 

a) Educatiu: 0,8 m² sostre/m² sòl 
  b) Sanitari i assistencial: 0,8 m² sostre/m² sòl 
  c) Cultural, administratiu i religiós: 1 m² sostre/m² sòl 
  d) Esportiu (excepte el situat en sòls EL): 0,8 m² sostre/m² sòl  
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3. Les edificacions netes anteriors es podran superar per integrar els 

equipaments en les àrees edificades i adaptar les construccions al tipus 
d’ordenació de la zona on s’implantin, mitjançant la redacció d’un pla 
especial d’assignació d’usos i ordenació de la volumetria.  

  
4. En sòl urbà i per a tots els diferents usos d’equipaments regirà el tipus 

d’ordenació de la zona contigua a on s’implantarà l’equipament, i es 
respectaran les condicions d’edificació vigents en la zona. Els canvis en 
les característiques de l’ordenació exigiran prèviament l’aprovació d’un pla 
especial. 

 
 
 
La zona contigua en que es troba aquesta gran illa d’equipaments és de ciutat jardí, 
qualificada de zona d’edificació aïllada amb habitatge unifamiliar, clau EA3. Aquesta 
defineix un seguit de paràmetres que difereixen de les condicions d’ordenació pròpies 
que han de tenir les edificacions destinades a usos d’equipaments.  
 
Per aquest motiu l’Ajuntament de Parets del Vallès està en tramitació del Pla Especial 
Urbanístic d’Ordenació Volumètrica dels Equipaments de Can Butjosa, en procés d’ 
Aprovació inicial de l'Ajuntament a juliol de 2013, sota el qual s’empara aquest projecte.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest pla té per objectiu l’ordenació de volums dels equipaments de Can Butjosa, per 
adequar-los a les seves necessitats funcionals tenint en compte les condicions de 
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l’entorn a fi d’harmonitzar amb el teixit de ciutat jardí existent que envolta l’illa 
d’equipaments. El Pla Especial Urbanístic mantindrà els actuals usos dels equipaments. 
 
Respecte els paràmetres d’ordenació als quals s’ha de referir el projecte, el Pla Especial 
Urbanístic exposa en el punt 5.4. Nous paràmetres reguladors de la ordenació – tot 
aquells aspectes que seran de compliment segons el tipus d’ordenació de Volumetría 
Específica. 
 
 

 
 
  

 
En tot cas seguint totes  aquestes consideracions, el projecte tracta d'ajustar-se al paisatge del 
teixit urbà circumdant, als diversos usos de la macro illa i a les condicions ambientals del lloc. 
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Normativa d’obligat compliment 
 
Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 
 

 Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i dispositius d'àmbit estatal 

 Normatives d'àmbit autonòmic 

 Normatives d'àmbit local 



Normativa tècnica general d’Edificació
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Juliol 2011 

Normativa tècnica general d’Edificació  

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i 
d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici  
 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns 
com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
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Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  

 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 

(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres 
comencin dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el 
seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot 
aplicar: 

CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’utilització                                

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                      

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

 
Seguretat en cas d’incendi 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 

 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin 

dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, 
en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 
 
 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 

 
(*) En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres 

comencin dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, 
en el seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada 
llicència, es pot aplicar: 

 CTE DB Part I Exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització, SU  

CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’Utilització  

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SU-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).  
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Salubritat 

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 
Estalvi d’energia 

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Juliol 2011 

Normativa tècnica general d’Edificació  

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i 
d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici  
 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns 
com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
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Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  

 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 

(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres 
comencin dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el 
seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot 
aplicar: 

CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’utilització                                

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                      

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

 
Seguretat en cas d’incendi 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 

 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin 

dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, 
en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 
 
 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 

 
(*) En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres 

comencin dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, 
en el seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada 
llicència, es pot aplicar: 

 CTE DB Part I Exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització, SU  

CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’Utilització  

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SU-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).  
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Salubritat 

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 
Estalvi d’energia 

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

Instrucción del Acero Estructural 

RD 751/2011, de 27 de maig  en vigor a partir del 23/12/2011 

 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i 
d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 

 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin dintre 

del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, en el 
termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SU Seguretat d’Utilització, SU 1 i SU 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 

 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

Instrucción del Acero Estructural 

RD 751/2011, de 27 de maig  en vigor a partir del 23/12/2011 

 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i 
d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 

 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin dintre 

del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, en el 
termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SU Seguretat d’Utilització, SU 1 i SU 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 

 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles 
que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenances municipals 
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Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso 
propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de 
les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
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Instal·lacions de telecomunicacions 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones  aprobado por el RD 346/2011                  

Orden ITC/1644/2011, de 10 de juny (BOE 16/6/2011) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) en vigor a partir del 2/10/2011, a partir de la seva entrada en vigor quedar derogat el RD 
401/2003 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99). 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones                     

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de 
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de 
satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O. 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 
11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción  

Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

 
 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/1980 (BOE: 8/8/80). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. ??? 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residuos 

Ley 6/1993, de 15 juliol , modificada per la Ley 15/2003, de 13 de juny i per la Ley 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002, de 8 febrer 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D. 89/2010, 26 juliol, (DOGC:06/07/2010), (en vigor des del 6 d’agost de 2010 per a sol·licitud de llicència d’obres. Deroga els 
Decrets D 201/1994 i D. 161/2001) 
 

(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 06.08.10 i sempre que les obres comencin 
dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny  

 
Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99); Modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC: 7/10/92) 
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MD 4 DADES DEL PROJECTE 
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Superfícies útils 
 
 
PISTA POLIESPORTIVA 
    ÀMBIT PISTA COBERTA    1.135,43 m² 
 
    ÀMBIT DE JOC EXTERIOR       212,85 m² 
 
    RAMPES I ACCESSOS         78,80 m² 
 
TOTAL SUPERFÍCIES ÚTILS DEL PROJECTE     1.427,08 m² 
 
 
 
 
 
Superfícies construïdes 
 
 
PISTA POLIESPORTIVA 
    ÀMBIT PISTA COBERTA    1.149,75 m² 
 
    ÀMBIT DE JOC EXTERIOR       215,02 m² 
 
    RAMPES I ACCESSOS         81,46 m² 
 
TOTAL SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES DEL PROJECTE    1.446,23 m² 
 
 
 
 
 
Pressupost per al coneixement de l’administració 
 
 
PRESSUPOST EXECUCCIÓ MATERIAL             296,422,61 € 
 
 
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL            296.422,61 € 
 
 
Despeses generals (13%)                 38.534,94 € 
 
Benefici industrial (6%)        17.785,36 € 
 
 
 
TOTAL PRESSUPOST                352.742,91 € 
 
IVA (21%)          74.076,01 € 
 
 
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ             426.818,92 € 
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Aquesta és l'última plana de la Memòria Descriptiva del Projecte Bàsic i Executiu d’una coberta, 
adequació de les pistes i instal·lacions complementàries, de les pistes esportives de Can 
Butjosa a Parets del Vallès. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

labaula arquitectes 
 

Francesc Brugarolas Padrós, Bernat Hernández Sàbat, 
arquitectes 

Barcelona, desembre de 2013 
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MC 1 LA CONSTRUCCIÓ DEL PROJECTE 
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Treballs previs 

 
instal·lació i col·locació de provisionals d’obra d’aigua, electricitat 
 
 
Enderrocs 
 
 
Retirada d'equipaments fixos, desmuntatge de llumenera exterior, accessoris i elements de 
subjecció, enderroc de fonament de formigó a ma i amb compressor. Aplec per a posterior 
aprofitament, transport i abocament a abocadors autoritzats. 
Desmuntatge de reixa metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 

Desmuntatge de xarxa perimetral de 2 a 6 m d'alçària, com a màxim, a mà i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor. 
Tallar màstils existents de 6 metres de longitud i diàmetre 100mm i deixar-los a una alçada de 
2 metres, amb mitjans mecànics, recollida de runa a mà, càrrega manual a camió o container i 
transport a abocador autoritzat. 
Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb 
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. 
Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb 
retroexcavadora de 8 a 10 t i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Edificació aux. 
en façana sud. 
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb 
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. 
Demolició de gual existent, de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb 
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor. 
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor de 9 m3 de capacitat. 
 
Moviment de terres 
 
 
Replanteig. Deixar la parcel·la en condicions: transport i abocament de terres i brossa 
resultants dels enderrocs a abocador autoritzat. 
Excavació de rasa i pous per a fonaments d’encepats i sabates de murs de contenció de fins a 
2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica 
sobre camió. Amb càrrega del 50% de les terres pel seu transport i acopi dins la pròpia obra 
per una posterior reutilització. El 50% restant de les terres es deixaran al costat de la rasa per 
contribuir al terraplenat posterior de la rasa. 
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, realitzada 
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. 
Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressor. Rampa accés 
Transport de terres amb camió a fora de l'obra a abocador autoritzat, en compliment de la Llei 
de Gestió de Residus 
Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, 
amb una compactació del 95% del PN 
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material 
Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com 
a màxim 
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Fonamentació i sistemes de contenció 
 
 
Execució de micropilons amb entubació en els 6 primers metres de 200 mm de diàmetre amb 
menys d'un 25% de perforació en formigó en massa o roca tova, armat amb tub d'acer per a 
l'execució de micropilons, de 562 N/mm2 de límit elàstic, armat amb tub metàl·lic de 60,3 mm 
de diàmetre i de 5.5 mm de gruix i injecció única Tipus IGU (injecció global única) amb 
beurada de ciment CEM I 52,5 R. Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip 
d'execució de micropilons. Profunditat estimada dels pilots, 12m. 
Capa de neteja i anivellament per execució d’encepats, sabates i arquetes de sanejament de 
10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 
20 mm, abocat des de camió. 
 
Característiques de les armadures de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades 
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 
Execució de 7 encepats de 3 micropilons, com a fonaments dels pòrtics transversals, amb base 
triangular escapçada 40cm de 190x165cm i de 80cm de profunditat, sobre 10 cm de formigó 
de neteja, amb formigó HA-25/B/20/IIa i armats amb armat bàsic superior i inferior de 
1ø12c/15, armat superior de reforç de 4ø12, armat inferior de reforç de 4ø20 mm, armat de 
suspensió de 1eø12c/15, armat horitzontals (pell) i verticals de 1eø12c/15, amb patilles de 
40cm, amb creueta de punxonament de xapa metàl·lica. Encepats pòrtics A,B,C,D,E i F amb 4 
espàrrecs d’ancoratge de ø20mm de 60+15cm de longitud. Tot amb barres corrugades amb un 
recobriment mínim de 5 cm. 
Execució de 4 encepats de 2 micropilons, com a fonaments dels murs de formigó de 
recolzament dels pòrtics transversals B i D, amb base rectangular de 140x70cm i de 80cm de 
profunditat, sobre 10 cm de formigó de neteja, amb formigó HA-25/B/20/IIa i armats amb 
armat superior de 4ø12 mm, armat inferior de 4ø20 mm, armat horitzontals (pell) i verticals 
de 1eø12c/15, amb patilles de 40cm, amb creueta de punxonament de xapa metàl·lica, amb 
esperes per a lligat als murs, tot amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
Sabata correguda o riosta (Murs.4 i 5), com a arriostament dels dos encepats que formen els 
fonaments dels murs de formigó situats en els Pòrtics D i B, de 70 cm d’amplària i 60 cm de 
profunditat, sobre 10 cm de formigó de neteja, amb formigó HA-25/B/20/IIa i armada amb 
4ø12 mm superior i inferior, 2ø16 mm de pell 1eø12c/20, amb esperes per a lligat al mur, tot 
amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
Execució de 1 encepat de 4 micropilons, com a fonaments del mur de formigó de recolzament 
del pòrtic transversals F, amb base quadrada de 140x140cm i de 80cm de profunditat, sobre 
10 cm de formigó de neteja, amb formigó HA-25/B/20/IIa i armats amb armat bàsic superior i 
inferior de 1ø12c/15, armat superior de reforç de 4ø12 mm, armat inferior de reforç de 4ø20 
mm,  armat de suspensió de 1eø12c/15, armat horitzontals (pell) i verticals de 1eø12c/15, 
amb patilles de 40cm,  amb creueta de punxonament de xapa metàl·lica, amb esperes per a 
lligat al mur, tot amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
Sabata correguda (Mur.1), com a fonament del mur de formigó mitgera, de 70 cm 
d’amplària i 60 cm de profunditat, sobre 10 cm de formigó de neteja, amb formigó  
HA-25/B/20/IIa i armada amb 4ø12 mm superior i inferior, 2ø12 mm de pell i 1eø12c/20, amb 
esperes per a lligat al mur, tot amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
Sabata correguda (Mur.2.1), com a fonament del mur de formigó de contenció, de 130 cm 
d’amplària i 60 cm de profunditat, sobre 10 cm de formigó de neteja, amb formigó  
HA-25/B/20/IIa i armada amb 7ø12 mm superior i inferior, 2ø12 mm de pell i 1eø12c/20, amb 
esperes per a lligat al mur, tot amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
Sabata correguda (Mur.2.2), com a fonament del mur de formigó de contenció, de 100 cm 
d’amplària i 60 cm de profunditat, sobre 10 cm de formigó de neteja, amb formigó  
HA-25/B/20/IIa i armada amb 5ø12 mm superior i inferior, 2ø12 mm de pell i 1eø12c/20, amb 
esperes per a lligat al mur, tot amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
Sabata correguda (Mur.2.3), com a fonament del mur de formigó de contenció, de 70 cm 
d’amplària i 60 cm de profunditat, sobre 10 cm de formigó de neteja, amb formigó  
HA-25/B/20/IIa i armada amb 5ø16 mm superior i inferior, 2ø16 mm de pell i 1eø12c/20, amb 
esperes per a lligat al mur, tot amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
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Sabata correguda (Mur.3), com a fonament del mur de formigó de contenció, de 70 cm 
d’amplària i 60 cm de profunditat, sobre 10 cm de formigó de neteja, amb formigó  
HA-25/B/20/IIa i armada amb 4ø12 mm superior i inferior, 2ø12 mm de pell i 1eø12c/20, amb 
esperes per a lligat al mur, tot amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
Sabata correguda (Mur.6), com a fonament del mur de formigó de la rampa, de 60 cm 
d’amplària i 40 cm de profunditat, sobre 10 cm de formigó de neteja, amb formigó  
HA-25/B/20/IIa i armada amb 4ø12 mm superior i inferior, 2ø12 mm de pell 1eø12c/20, amb 
esperes per a lligat al mur, tot amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
 
Muntatge i desmuntatge d’encofrats amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base 
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist. 
Inclou  els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o 
estructura.  
 
Xapes ancoratge pilars IPE-400 (pòrtics A,B,C,D,E i F) a encepat, amb platina de 450x250 de 
20mm de gruix, retacades amb morter d’alta resistència sense retracció, soldada als 4 
espàrrecs ø20mm d’acer B-500-S de 60+15 cm de longitud mitjançant forat troncocònic 
reblert amb soldadura. (6 unitats)  
Xapa ancoratge pilar IPE-400 (pòrtics G) a mur de formigó de 30cm d’amplària, amb platina 
de 450x200 de 20mm de gruix, soldada a 4 espàrrecs ø20mm d’acer B-500-S de 60+15 cm de 
longitud mitjançant forat troncocònic reblert amb soldadura. (1 unitat) 
 
Mur de formigó (Mur.1) de 20 cm gruix en el perímetre de la piscina, amb formigó  
HA-25/B/20/IIa, armat amb #1ø12c/20 ambdues cares, encofrat a una cara per restar vist, 
amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
Murs de formigó de contenció (Mur.2.1-2.2-2.3) de 30 cm gruix de façana c/de la Salut, amb 
formigó HA-25/B/20/IIa, armats amb #1ø12c/20 ambdues cares, encofrat a dues cares per 
restar vist, amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
Murets de formigó (Mur.6 i Mur.7) de 20 cm gruix en les rampes d’accés, amb formigó  
HA-25/B/20/IIa, armat amb #1ø10c/20 ambdues cares, encofrat a dues cares per restar vist, 
amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
Muret de formigó (Mur.8) de 20 cm gruix en la cantonada c/Butjosa, amb formigó  
HA-25/B/20/IIa, armat amb #1ø10c/20 ambdues cares, encofrat a dues cares. 
 
Llosa de formigó de 20 cm. de gruix com a solera de la pista en tota la zona propera als murs 
de contenció de formigó, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armada amb #1ø8c/20 cm ambdues 
cares, sobre làmina de polietilè damunt de replè de terres seleccionades compactades. 
Ancorada als murs de formigó mitjançant ancoratges de ø16 de 30+20cm de longitud 
disposats amb separacions de 60cm. Lligada a la solera existent de la pista mitjançant l’armat 
existent (50cm). Tot amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
Llosa de formigó de 20 cm. de gruix per realitzar la rampa d’accés des del c/de la Salut, amb 
formigó HA-25/B/20/IIa, armada amb #1ø8c/20 cm ambdues cares, sobre làmina de polietilè 
damunt de replè de terres seleccionades compactades. Ancorada al mur de formigó (Mur.3) 
mitjançant ancoratges de ø16 de 30+20cm de longitud disposats amb separacions de 60cm. 
Tot amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
Llosa de formigó de 20 cm. de gruix per realitzar la rampa d’accés des del CEIP, amb formigó 
HA-25/B/20/IIa, armada amb #1ø8c/20 cm ambdues cares, sobre làmina de polietilè damunt 
de replè de terres seleccionades compactades. Lligada als murs de formigó (Mur.6) i (Mur.7)  
mitjançant esperes de lligat. Tot amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
Solera de formigó de 9 a 33cm. de gruix per realitzar el paviment de la zona exterior de joc, 
amb formigó HA-25/B/20/IIa, armada amb #1ø8c/20 cm a la cara superior, sobre paviment 
existent de formigó murs de. Tot amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
 
Platina de remat/junt entre terratzo i formigó costat vestidors d’acer S275JR segons UNE-EN 
10025-2, planxa amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra. De 100x5mm de gruix amb 
elements de fixació soldats per a la seva col·locació de 45,5m de longitud. 
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Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm 
de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. 
 
Reserves per passos de instal·lacions, de sanejament o d’altres, a través dels murs i lloses de 
fonamentació, a base de beines de creuament de ø superior al tub de creuament. Es 
col·locaran el més perpendiculars que sigui possible al fonament, respectant el seu armat. 
 
 
Sanejament 
 
S’ha projectat una instal·lació separativa, amb canalitzacions per a les aigües pluvials que 
abocaran a la xarxa pública de clavegueram, unitària, existent al carrer de la Salut. 
 
La instal·lació de sanejament es durà a terme íntegrament, exceptuant la canal de recollida i el 
baixant d’aigües pluvials dels vestidors existents de la pista, tot hi haver realitzat ja la 
connexió d’aquest futur baixant al col·lector de ø200mm i deixar-la tapada però a la vista 
l’arrencada del futur pluvial. 
 
La xarxa de pluvials, evacuarà les aigües de la coberta de la pista poliesportiva, les de l’edifici 
de vestidors, les acumulades en la zona de la pista i les de la zona exterior de joc. Pels 
vestidors, el desaigua es realitzarà mitjançant un futur baixants exterior adossat i centrat a la 
façana (costat pista), la coberta de la pista poliesportiva evacuarà a una canal continua pròpia 
situada al costat oest que abocarà l’aigua a través de tres baixants pluvials de ø110mm 
adossats als pilars IPE-400. Les superfícies  de la zona de la pista i de la zona exterior de joc 
evacuaran, mitjançant lleugers pendents, les aigües a través de dues grans canals continues. 
Tots aquests sistemes de recollida abocaran a la xarxa de recollida horitzontal. 
 
La instal·lació d’evacuació d’aigües pluvials evacuarà per gravetat, amb un pendent mínim del 
1,0% per tots els seus trams. 
 
Veure memòria instal·lacions 
 
 
Estructura de formigó 
 
Xapa ancoratge  tubs ø200mm (Pòrtic H) a mur de formigó (Mur.3 / Mur 4 / Mur.5) de 30cm 
d’amplària, amb platina de 200x200 de 20mm de gruix, soldada a 4 espàrrecs ø20mm d’acer 
B-500-S de 60+15 cm de longitud mitjançant forat troncocònic reblert amb soldadura. (3 
unitats) 
 
Mur de formigó de contenció (Mur.3) de 30 cm gruix de la rampa, com element de contenció i 
portant de la coberta, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb #1ø12c/20 ambdues cares, 
encofrat a dues cares per restar vist. Tot amb barres corrugades amb un recobriment mínim 
de 5 cm. 
Murs de formigó  (Mur.4 / Mur.5) com element portant de la coberta de 30 cm gruix murs 
trapezoïdals, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armats amb #1ø12c/20 ambdues cares, encofrat a 
dues cares per restar vist. Tot amb barres corrugades amb un recobriment mínim de 5 cm. 
 
Matavius de 1,5x1,5 cm a utilitzar en tots els encofrats anteriors, sempre que hi hagi una 
aresta, sigui vertical o horitzontal, que resti vista. 
 
Formació de junt amb serra de disc en paviment de formigó. Formació de junt de paviment de 
formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics.  
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Estructura metàl·lica 
 
Pòrtics A,B,C,D,E,F,G pilars-jàsseres (biga tipus fink) formats per IPE-400, T-100/11, Platina 
250x25mm, platines-rigiditzadors de 12mm d’espessor, muntants T-100/11 i HEB-100 
formació de l’estructura general d’elements verticals i horitzontals de l’estructura de suport de 
la coberta de la pista, col·locats amb un intereix de 7,50m 
 
Pòrtic H pilars-jàsseres (biga triangulada en ziga-zaga formant 3 V) format per Tub ø200/8,   
Tub 100x100 e.6mm, Platines 547x200x15mm, Platines 230x200x15mm, Platines 
370x121x20mm amb acer S 355 JR, Platines 347x200x15mm, Platines  12mm d’espessor, 
muntants T-100 i HEB-100,  capçal i barra de tracció ø27 tipus 860 de PFEIFER o equivalent, 
T-70/8 per formació de l’estructura general d’elements verticals i horitzontals de l’estructura 
de suport de la coberta de la pista de 45,25m 
 
Triangulació de coberta mitjançant Tub 100x100 e.6mm, soldats a corretges HEA-160 per 
rigiditzar el pla horitzontal de la coberta, de 8,52m de longitud.   
 
Corretges de coberta i façana oest HEA-160 col·locades sobre pla tangent perfils IPE-400 per 
rebre coberta de xapa, i triangulacions del pla de coberta, amb intereix de 4,06m en el pla de 
coberta i de 2,80m en el pla de la façana, de 7,50m de llum. 
 
 
Tancaments primaris 
 
Coberta/façana pista formada amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, model 
MT52 de HIANSA o equivalent, que permetrà posteriorment aïllar la coberta convertint-la en 
una coberta tipus DECK, amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 
mm, d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 59 i 95 cm4 i una massa superficial entre 10 i 12 
kg/m2, acabat llis de color estàndard a definir per la DO, col·locat amb fixacions mecàniques. 
Amb pendent aproximat d’un 9,3%, amb un ràfec en voladís de 1,10m a partir del pòrtic H. 
 
Acabat de ràfec, amb canal de desguàs, amb tres connexions a baixants pluvials, per a coberta 
contínua de planxes d'acer galvanitzat i lacat d'1 mm de gruix, performada, carril d'alumini 
extruït ambclips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat. 
 
Acabats exteriors 
 
Paviment a cobert de la pista poliesportiva de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu 
mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior a aprovar per la 
D.O. amb segellat de junt entre materials d'obra (en el perímetre ) de 10 mm d'amplària i 10 
mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, per 
a ús exterior a aprovar per la D.O. 
Polit del paviment de terratzo o pedra, desbastat a fàbrica i polit a obra sense ceres ni 
productes químics, amb característiques tècniques segons la norma UNE EN 1378-2. 
 
Paviment a cobert de la pista poliesportiva acabat solera de formigó, costat vestidors, 
remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars de color gris. 
Paviment exterior zona de joc pista acabat llosa formigó remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de 
pols de quars de color gris. 
 
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior amb morter ús corrent (GP) de designació 
CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat 
 
Malla de poliamida de alta tenacitat, de 100x100mm amb trencada de 180 Kg i pes de 100 
gr/m2 
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Urbanització 

 
Formació de dos guals peça amb pedra artificial per a rampa de gual de forma recta, de 40x40 
cm d'amplària i 6 cm de gruix.  
 
Platina de remat/junt entre panots i jardinera d’acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, planxa 
amb acabat galvanitzat, col·locat a l'obra. De 150x5mm de gruix amb elements de fixació 
soldats per a la seva col·locació de 25,5m de longitud. 
Formació de jardinera amb terra vegetal de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica 
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb 
mitjans manuals 
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de 
plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del 
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), 
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. 
 
 
Serralleria 
 
Reixat de panells de malla d'acer col·locats Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells 
d'amplada variable, i malla electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix , fixats 
mecànicament a suports verticals de tub existents i de nova col·locació de secció circular de 
diàmetre 100 mm i 2 mm de gruix , amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la 
fixació , col·locat mecànicament al suport. 
Màstils verticals de suport a reixa, de tub de secció circular de diàmetre 100 mm i 2 mm de 
gruix ,amb una alçada de 2 metres, situats cada 3 m als extrems de cada panell, amb acabat 
galvanitzat, col·locat ancorat a l'obra. 
 
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla pivotant, per a un buit d'obra de 
300x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, amb reixa electrosoldada de 200x50x5. 
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 
300x215cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, reixa electrosoldada de 200x50x5 i 
bastiment. 
 
Pintures 
 
Pintat de tota l’estructura metàl·lica amb una capa antioxidant de taller, tota pintada amb 
pintura tipus OXIRON PAVONADO o equivalent, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues 
d'acabat. Pòrtics A-B-C-D-E-F-G de color negre i el pòrtic H de color gris acer, a confirmar per 
a D.O. 
 
Pintat de línies de camps de joc, en pista esportiva segons està indicat en el projecte 
d'arquitectura. 
 
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una 
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. 
 
Diversos 
 
Subministrament i col·locació de cistelles de bàsquet, segons definició en el projecte 
d'arquitectura, amb ancoratges i accessoris necessaris per al seu correcte ús. 
 
Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat al mur de formigó M2 col·locat 
amb fixacions mecàniques. 
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Subministrament i col·locació de les lletres d'acer galvanitzat pintat amb antioxidant de taller i 
esmalt color a definir per la  D.O, amb el nom  “Pista esportiva Can Butjosa”, ancorades al 
Mur.2 del c/de la Salut.  
Barilla metàl·lica d'acer galvanitzat pintat amb antioxidant de taller i esmalt color a definir per 
la  D.O, de ø12mm i 70cm de longitud per rellotge de sòl vertical amb declinació mural, 
ancorada al Mur.2 del c/de la Salut  
 
Treballs no especificats 
 
Tots els treballs de detall i materials no reflectits en la present memòria, estat d'amidaments o 
plànols, s'executaran seguint les normes de la bona construcció i fixant-les en cada cas 
l'Arquitecte Director de l'obra. 
 
La Direcció Facultativa es reserva la potestat de canviar o modificar tots els aspectes que 
cregui oportuns durant l'execució de l'obra, incloent els referents als fonaments i estructura si 
les circumstàncies de l'obra així ho aconsellessin. 
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Annex. Models elements constructius 
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1 Memòria descriptiva 

 
1.1 Descripció de l’estructura 
 
Aquesta memòria documenta tècnicament el projecte de coberta lleugera a disposar sobre la 
pista poliesportiva existent l’ escola Pompeu Fabra en Parets del Vallès (Barcelona), centrant-
se en la descripció de l’estructura. 
 
Per resoldre aquesta coberta, amb una dimensió en planta de 45x30m, es disposa una 
estructura d’acer laminat amb la següent organització: 
 
 - En el sentit tranversal, amb un intereix de 7.50m, es disposen uns pòrtics conformats 
 amb una biga fink de 30m de llum recolzada en un extrem en un pilar IPE-400 i, en el 
 oposat, en una façana triangulada.  
 La biga fink, resolta amb un IPE-400 com a cordó superior i una xapa de 150x25mm 
 rigiditzada amb una T-100/100/11mm en el inferior, assoleix un cantell de 1350mm en 
el  punt de màxima alçada. 
 El utilitzar com a cordó superior un perfil IPE-400 es degut a que aquest element rep 
 directament la càrrega transmesa per les corretges i, per tant, es troba sotmès a 
moments  flectors importants. En canvi, el cordó inferior només te que suportar la tracció 
generada  per la flexió del conjunt de la biga. 
 
 - En el sentit perpendicular a les anteriors, amb un intereix de 4.00m aproximadament, 
es  disposen unes corretges conformades amb perfils tipus HEA-160. L’ utilització d’aquest 
 tipus de perfil respon a la necessitat de controlar, degut a la longitud de les corretges, 
el  pandeix lateral de les mateixes. 
 
 - Per rigiditzar la coberta es disposen, en els requadres estructurals del perímetre, 
 diagonals conformades amb tub rodó les quals, per la longitud d’ aproximadament 
9.00m  que tenen, amb de esser de 125mm de diàmetre per evitar problemes de 
pandeix. 
 
El suport de la coberta, com ja se ha comentat, es resol per un costat amb pilars IPE-400 i, 
per l’altre, amb una façana triangulada.  
 
Aquest element s’ organitza de la següent forma: 
 
 - Com estructura principal es disposen unes barres inclinades, conformant tres grans 
 triangles invertits, realitzades amb tub rodó de 200mm de diàmetre i 8mm de gruix 
 reforçats, amb el sentit tranversal per evitar el pandeix, amb uns perfils T-70/70/8mm. 
 
 - Per reduir la longitud d’ aquestes barres en el plà de façana es disposen unes altres, 
 unint els punts mitjos de les anteriors, conformant de nou un triangle amb orientació 
 oposada als anteriors i amb la meitat de dimensió. Aquests últims triangles es resolen 
amb  tub quadrat en les barres inclinades i amb un tirant tensat per la barra horitzontal. 
 
La estabilitat de l’edifici en front de les accions horitzontals generades per l’empenta del vent 
s’assolirà en general mitjançant unions rígides entre els perfils encara que, com en el cas de la 
façana principal, també es contarà amb la col·laboració de panys triangulats. 
 
1.2 Descripció de la fonamentació 
 
Al existir en el solar una capa de reblert de gruix variable entre 3.00 i 5.50m amb capacitat 
resistent nul·la, es planteja resoldre la fonamentació de forma profunda. 
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En funció de la resistència per punta i fust donada per l’estudi geotècnic per als nivells inferiors 
i les càrregues que els suports transmeten als fonaments s’ ha optat per la solució de 
micropilots armats amb tub d’ acer. Amb un diàmetre de la perforació de 200mm i una 
longitud de 11.00m cada unitat de micropilot podrà suportar una càrrega axial de 11.1T. 
 
Els micropilots es disposaran, per sota dels pilars IPE-400, amb grups de tres i, en el cas dels 
murs, amb grups de dos. En aquest últim cas serà necessària la disposició de bigues-riostra 
per garantir l’estabilitat del encepat en la direcció feble. 
 
Com la fonamentació amb micropilots te una molt baixa resistència en front del esforços 
horitzontals, serà necessari unir els fonaments amb la solera de la pista per tal d’aprofitar el 
pes propi de la mateixa per poder suportar aquests esforços. 
 
1.3 Característiques dels materials 
 
Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals es detallen a continuació. 
 
1.3.1 Formigó 
 
S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat i formigó pretensat o 
postensat. Les seves característiques més rellevants i, a la vegada, considerades en els anàlisi 
adjunts, són les següents: 
 

 Denominació i tipificació 
 

FONAMENTS I MURS 

Tipificació: HA-25/B/20/IIa 
Característiques intrínseques: 
 Fck: 
 Consistència: 
 TMA: 
 Tipus d’ambient: 

 
25.0 Mpa 
Blana 

20mm 
IIa 

Contingut mínim de ciment: 275 kg/m3 

Màxima relació A/C: 0.60 

Resistència als 7 dies: 17.0 Mpa 
 
 Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul. 

 
Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i la seva comprovació ulterior 
s’ha adoptat el diagrama paràbola-rectangle, establert per la Instrucció EHE en l’article 39.5. 
D’aquest diagrama, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la rama parabòlica, 
d’equació: 

  002.00;2501850   cdf  
on:  
σ es la tensió, 
fcd es la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació 

sobre la resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, γf, 
detallant en l’apartat 4º de la present memòria, i 

ε es la deformació consegüent, 
  
així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, l’equació de la qual és: 

0035.0002.0;85.0   cdf  
 Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal. 
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A nivell de deformacions han estat considerats els següents mòduls de deformació: 
 
a) Per a càrregues instantànies o ràpidament variables, Ejo: 

 
3

,000.10 jcmoj fE 
 

b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant, Ej: 

 
3

,500.8 jcmj fE 
 

on fcm,j és la resistència mitja del formigó a l’edat de j dies, obtinguda mitjançant 
l’expressió: 

8,,  jckjcm ff
, en Mpa. 

 Coeficient de Poisson. 
 
S’ha considerat el valor 0.2. 
 

 Coeficient de dilatació tèrmica. 
 
S’ha considerat el valor 10-5  (ºC)-1 

 

 Coeficient de retracció. 
 
Segons les indicacions de l’article 39.7 de la EHE. 
 

 Coeficient de fluència. 
 
Segons les indicacions de l’article 39.8 del la EHE 
 

 Assaigs i control 
 
Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els 
assaigs als que ha d’ésser sotmès, resten especificats en els Plec de Condicions per l’Execució i 
la Posta en Obra del Formigó Armat. 
 

 Aspecte extern. 
 
L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla 
explícitament en el Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, 
adjunt a la present.  
 
A grans trets, cal esmentar que no s’acceptaran formigons amb fissures, no homogenis en 
color o textura o bruts, tant de fluorescències com de taques d’òxid o greix. 
 
1.3.2 Acer per armadures passives 
 
S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs 
d’ancoratge dels elements d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons 
la EHE, és: B-500-SD, acceptant-se també l’acer B-500S, que implica: 
 
 Tipus d’acer: duresa natural 

 Límit elàstic, fyk: 500 Mpa. 

 B-500SD: 
 B-500S: 

Soldabilitat, alta ductilitat  
Soldabilitat 

 Mòdul d’elasticitat, E: 210.000 Mpa. 
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 Diagrama σ-ε de càlcul. 

 
El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que 
estableix la norma EHE, en l’article 38.4.  
 
En dit diagrama s’observa una llei trilineal, en la que el seu tram inclinat posseeix una pendent 
que és el mòdul de deformació longitudinal, de valor E=210.000 Mpa, vàlid per a intervals de 
tensió compresos entre 

ydyd ff   , sent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda 

després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els coeficients de minoració de resistència, γs. 
 

 Característiques del material i assaigs. 
 
Las característiques del material que es detalla, així com els assaigs als que s’haurà de 
sotmetre, queden especificats en  els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del 
Formigó Armat i en el pla de control adjunt. 
 
1.3.3 Acer laminat 
 
S’utilitza per a la confecció dels elements d’estructura metàl.lica, excepte els espàrrecs 
d’ancoratge i subjecció en formigó, per als quals s’utilitza acer B-500S. 
Segons la norma “Documento Básico SE-A. Seguridad Estructural – Acero” es distingeixen les 
característiques dels materials per a perfils i xapes, per a cargols, rosques i volanderes, i per al 
material d’aportació. 
Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a que s’hauria de 
sotmetre, queden especificats als Plecs de Condicions per a l’execució i la posta en obra de 
l’estructura metàl.lica. 
 

 Acer per xapes i perfils 
 
S’utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer 
no alejat, per a construccions metàl·liques d’us general), així com l’establert a les normes 
UNE-EN 10210-1:1994 relativa a Perfils buits per a construcció, acabats en calent, d’acer no 
alejat de gra fi, i UNE-EN 10219-1:1998 relativa a seccions buides d’acer estructural 
conformades en fred.  
 
A la taula següent (DB SE-A-11, taula 4.1) s’especifiquen las característiques mecàniques 
mínimes dels acers UNE EN 10025, que són les que han estat utilitzades en els càlculs del 
present projecte d’estructura: 
 
 
Espessor nominal t (mm) Temperatura 

de l’assaig 
Charpy 
 
ºC 

DESIGNACIÓ 
Tensió de límit elàstic 
fy (N/mm2) 

Tensió 
ruptura 
Fu (N/mm2) 

 t ≤16 16< t 
≤40 

40< t 
≤63 

3≤ t ≤100 

S235JR 
235 225 215 360 

20 
S235J0 0 
S235J2 -20 
S275JR 

275 265 255 410 
20 

S275J0 0 
S275J2 -20 
S355JR 

355 345 335 470 
20 

S355J0 0 
S355J2 -20 
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S355K2 -20 (1) 

S450J0 450 430 410 550 0 
(1)  Se li exigeix una energia mínima de 40J 
 
Les següents són característiques comunes a tots els acers: 
 
 Mòdul d’elasticitat, E 210.000 Mpa 
 Mòdul d’elasticitat transversal, G 81.000 Mpa 
 Coeficient de Poisson, ν: 0.30 
 Coeficient de dilatació tèrmica, λ: 1.2 x 10-5 (°C)-1 
 Densitat 7.850 Kg/m3. 

A la taula següent (DB SE-A-12, taula 4.2) s’especifiquen els espessors màxims (en mm) de 
xapes per als quals no és necessari comprovar el comportament dúctil del material.  
S’especifiquen les dimensions en funció de la temperatura mínima a la que seran sotmesos 
durant la vida útil de l’estructura. 
 
Temperatura mínima 

0 ºC -10 ºC -20 ºC 
Grau JR J0 J2 JR J0 J2 JR J0 J2 
S235 50 75 105 40 60 90 35 50 75 
S275 45 65 95 35 55 75 30 45 65 
S355 35 50 75 25 40 60 20 35 50 
 
Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i 
únicament es requereix l’adopció de precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes de 
gran espessor, d’espessors molt desiguals, en condicions molt difícils d’execució, etc.). 
 

 Cargols, rosques i volanderes 
 
Les característiques mecàniques dels acers per a cargols, rosques i volanderes s’han pres de la 
taula següent (DB SE-A-13, taula 4.3): 
 
Classe 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 
Tensió de límit elàstic fy 
(N/mm2) 240 300 480 640 900 

Tensió de ruptura fu 
(N/mm2) 400 500 600 800 1000 

 
 Materials d’aportació 

 
Les característiques mecàniques dels materials d’aportació seran, en tot cas, superiors a les 
dels materials base. 
 

 Resistència de càlcul 
 
Es defineix resistència de càlcul, fyd, al quocient de la tensió de límit elàstic i el coeficient de 
seguretat del material, definit en l’apartat corresponent. 
fyd= fy/γM 
 
Per al cas específic de les comprovacions de resistència última del material o la secció s’ha 
adoptat com a resistència de càlcul el valor: 
 
fud=fu/ γM2 
 
essent γM2 el coeficient de seguretat per a resistència última. 
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1.4 Característiques del terreny 
 
1.4.1 Característiques geotècniques dels materials 
 
A continuació s’especifiquen les característiques del terreny que s’exposen en l’estudi geotècnic 
de referència EGE40-2013 realitzat per l’empresa Activa Ingeniería y Geoservicios S.L. de data 
8 de novembre de 2013, per al projecte objecte del present document. 
 
Nivell R. Reblert de sorres, graves i terres: 
 

��= 25 º 
�mitjana�� 1.60 t/m3 
C = 0.00 t/m2 

 
Nivell A. Sorres argiloses i argiles sorrenques (miocè): 
 

��= 36 º 
�mitjana�� 1.90 t/m3 
C = 0.00 t/m2 

 
 
Nivell B. Argilites, sorres argiloses, argiles sorrenques i sorres (miocè): 
 

��= 20-22 º 
�mitjana�� 1.90 t/m3 
C = 12.00-14.00 t/m2 

 
 
1.4.2 Hidrologia i nivell freàtic 
 
Segons l’estudi geotècnic, durant la realització de les prospeccions, no es va detectar la 
presencia d’aigua fins a la profunditat de 12.00m assolida. 
 
1.5 Accions considerades 
 
La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en 
consideració l’aplicació de les normatives relacionades en l’apartat corresponent d’aquest 
informe. 
Segons el DB SE-AE “Acciones en la edificación”, les accions i les forces que actuen sobre un 
edifici es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables y accions 
accidentals. 
 
La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, y 
respon a l’estipulat als apartats 2, 3 y 4  del DB SE-AE. 
 
 
1.5.1 Accions permanents 
 
S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una 
variació amb el temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es 
consideren 2 grups d’accions permanents que es detallen a continuació. 
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 Pes propi 
 
S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements 
separadors, tabiqueria, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos 
sostres...), reblerts (com els de terres) i equips fixes. 
 
El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor 
mig obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula 
següent s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals. 
 
 

a) Murs de fàbrica de totxo: 
- De totxo massís: 
- De totxo calat: 
- De totxo buit: ..........................................................................
 

 
18 KN/m3 
15 KN/m3 

12 KN/m3 

b) Formigó: 
- Formigó armat: 
- Formigó en massa: 
 

 
25 KN/m3 
24 KN/m3 
 

c) Paviments: 
- Hidràulic o ceràmic (6 cm. gruix total): 
- Terratzo: 
 

 
1 KN/m2 
0.80 KN/m2 
0.40 KN/m2 

d) Materials de coberta: 
- Teula corba: 
- Tauler de rajola: 

 
0.5 KN/m2 
1 KN/m2 
 

e) Materials de construcció: 
- Sorra: 
- Ciment: 
 

 
15 KN/m3 
16 KN/m3 
 

 
Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-
AE, s’ha considerat una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 
0.8KN/m2, multiplicat per la raó mitja entre la superfície de tabiqueria i la de la planta 
considerada. Així mateix, per vivendes, s’ha considerat una càrrega de 1kN/m2 repartida sobre 
la superfície del forjat, tal i com indica el DB ja mencionat. 
 
Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes de la tabiqueria projectada, 
obtenint per una altura lliure de 3.00 metres entre forjats la següent relació de càrregues 
lineals. 
 
 

 Tancaments ceràmics de dos fulls sense 
perforacions, de totxo calat de 15 cm. i 
envà de totxo buit de 10 cm, d’alçada fins 
als 3.00 m.: 

 

 
10,50 
KN/ml 

 Tancaments ceràmics de dos fulls amb 
perforacions, de totxo calat de 15 cm i 
envà de totxo buit de 10, d’alçada fins als 
3.00 m.: 

 

 
8 KN/ml 

 Tancaments lleugers, d’alçada fins als 3.00 4 KN/ml 
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m.: 
 

 Envans de totxo calat de 15cm i alçada de 
3.00m  

 
6,75 KN/ml 

 Envans de totxo buit de 10cm i alçada de 
3.00m 

 
3,60 KN/ml 

 
1.5.2 Accions variables 
 
Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps no és monòtona ni 
menyspreable respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les 
sobrecàrregues d’us, les accions sobre les baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les 
accions tèrmiques i l’acció que produeix l’acumulació de neu. 
 

 Sobrecàrregues d’ús 
 
La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 
 
S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega 
distribuïda uniformement, adoptant els valors característics de l’apartat 3.1 del DB SE-AE. Per 
les comprovacions locals de capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant 
a qualsevol punt de la zona afectada. Dita càrrega concentrada s’ha considerat actuant 
simultàniament amb la càrrega uniformement repartida en les zones d’ús de trànsit i 
aparcament de vehicles lleugers, i de manera independent  i no simultània amb ella a la resta 
de casos descrits a la taula anterior. 
 
En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant a les 
vores de valor 2kN/m. 
 
S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols 
importants o zones d’aglomeració. 
 
Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega 
permesa en l’apartat 3.1.12 del DB SE-AE. 
 

 Accions sobre baranes i elements divisoris 
 
Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força 
horitzontal a una distància de 1.20 metres sobre la vora superior de l’element, generant un 
moment flector sobre els forjats en el cas de baranes. El valor de la força horitzontal s’ha 
determinat en base a l’estipulat a la taula 3.2 del DB SE-AE. 
 

 Vent 
 
Són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a llur 
determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la superfície exposada amb 
una pressió estàtica qe que es pot expressar com a: 
 

qe=qb·ce·cp, essent: 
 

qb= Pressió dinàmica del vent.  ce= Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del 
grau d’aspresa de l’entorn.  cp= Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma. 
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Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada 
pel DB SE-AE per tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.5kN/m2. 
 
Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i 
l’altura en cada punt segons la taula 3.3 del DB SE-AE. 
 
Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla 
paral·lel al vent segons la taula 3.4 del DB SE-AE. 
 
En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s’expliciten tot seguit: 
 
 

Grau d’ aspresa l’entorn considerat IV 

Altura màxima de l’edifici 9,00 m 

Coeficient d’exposició (ce (9,00m)) 1,70 

Pressió dinàmica del vent, qb: 0,50 KN/m2 

Esbeltesa en el pla paral·lel al vent: 0,25 

Coeficients eòlics: 
 cp: 
 cp10: 
 cs: 

 
+ 0,70 
-  0,10 
-  0,30 
 

 
Cal especificar que el coeficient d’exposició s’ha adaptat a l’altura dels diferents punts de 
l’edifici exposats al vent. 
 

 Accions tèrmiques 
 
Encara que la distancia entre eixos dels pilars extrems es de 45.00m els esforços tèrmics no 
han estat considerats perque, amb la gran esveltesa dels pilars, aquests seran menyspreables.  
 

 Neu 
 

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se 
amb la fórmula: 
 

kn sq · ; sent � el coeficient de forma la coberta, i sk el valor característic de la càrrega de 
neu sobre un terreny horitzontal. 
 
En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor �=1. A la localitat 
de Parets del Vallès, el valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=0,40 kN/m2. 
 
Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de 
valor 0,40 kN/m2. 
 
1.5.3 Accions accidentals 
 

 Sisme 
 
En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. 
 
La norma esmentada, en el seu article 1.2., apartat 2on, estableix una classificació de les 
construccions en funció del seu ús, segons el criteri següent: 
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a) De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el seu 

col·lapse per causa d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics rellevants a tercers. 

 
b) De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol 

pot ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

 
c) D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol 

pugui interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 
 
Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior criteri, de 
normal importància. 
 
L’estructura dissenyada disposa de pòrtics amb nusos rígids en totes les direccions. 
Per altra banda, l’acceleració sísmica bàsica, ab, te un valor, per la localitat de Parets del 
Vallès, de 0.04g. 

  
D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la 
existència de pòrtics de trava amb totes direccions i l’ acceleració sísmica bàsica, NO han estat 
considerades les repercussions produïdes per l’acció sísmica en l’estructura. 
 
1.5.4 Estats de càrrega considerats 
 
  * COBERTA 
 
  - Tipus de forjat:   Estructura metàl·lica 
   
  - Pes propi    0.25 KN/m2 
  - Càrregues permanents  0.20 KN/m2 
  - Sobrecàrrega d' ús  0.40 KN/m2 
  - Sobrecàrrega de neu  0.40 KN/m2 
 
  - Càrrega TOTAL   1.25 KN/m2 

 

 

1.6 Coeficients de seguretat 
 
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels 
materials, com a les accions que sol·liciten a l’estructura.  Ambdues tipologies es detallen a 
continuació. 
 
1.6.1 Coeficients de minoració de resistències dels materials. 
 
Els coeficients de minoració de resistència graven de forma distinta als elements en funció de 
diversos paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueix. Per 
a cada cas es té: 
 
1.6.1.a Formigó armat. 
 
Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta 
distingir el que s’aplica directament sobre el formigó, c, i el que ho fa sobre l’acer d’armar i el 
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de pretesar, s. Donat que el nivell de control d’execució de l’obra és normal, els coeficients 
respectius són 1.50, 1.15 y 1.15, respectivament. 
 
1.6.1.b Acer laminat. 
 
S’ han adoptat els següents valors: 
M0 = 1.05 relatiu a la plastificació del material. 
M1 = 1.10 relatiu a fenòmens d’inestabilitat. 
M2 = 1.25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió. 
M3 = 1.10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.  
M3 = 1.25 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU. 
M3 = 1.40 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en el cas de 
forats ovals o amb sobre mesura. 
 
1.6.2 Coeficients de majoració d’accions. 
Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest 
criteri s’observen els coeficients que a continuació es detallen. 
 
1.6.2.a Formigó armat. 
 
Segons tipifica la EHE en el seu article 12, apartats 1 i 2, els coeficients de majoració 
considerats per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen en la taula 1 per als 
Estats Límit Últim (ELU) i en la taula 2 per als Estats Límit de Servei (ELS). 
 
 
Tipus d’Acció 

Situació Persistent o 
transitòria 

Situació accidental 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorabl
e 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorabl
e 

Permanent G=1,00 G=1,35 G=1,00 G=1,00 

Pretesat P=1,00 P=1,00 P=1,00 P=1,00 

Permanent de valor no 
constant 

G*=1,00 G*=1,50 G*=1,00 G*=1,00 

Variable Q=0,00 Q=1,50 Q=0,00 Q=1,00 

Accidental - - A=1,00 A=1,00 

Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat.  
Estats Límits Últims 
 

Tipus d’Acció Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent G=1,00 G=1,00 

Pretesat 

Armadura 
pretesa P=0,95 P=1,05 

Armadura 
posttesa P=0,90 P=1,10 

Permanent de valor no constant G*=1,00 G*=1,00 

Variable Q=0.00 Q=1.00 
Taula 2: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat.  
Estats Límits de Servei. 
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1.6.2.b Acer laminat 
En relació als coeficients c que graven en les estructures d’acer, es consideren els que 
estableix  el Documento Básico SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capítol 4. 
 
Tipus de 
verificació 

 Situació Persistent o transitòria 
Efecte 
desfavorable 

Efecte favorable 

 
 
Resistència 

Permanents 
   Pes propi 
   Empenta del 
terreny 
   Pressió aigua 

 
1.35 
1.35 
1.20 

 
0.80 
0.70 
0.90 

Variable 1,50 1,00 

 
 
Estabilitat 

 desestabilitzadora estabilitzadora 
Permanents 
   Pes propi 
   Empenta del 
terreny 
   Pressió aigua 

 
1.10 
1.35 
1.05 

 
0.90 
0.80 
0.95 

Variable 1.50 0 

Taula 3: Coeficients parcials   de seguretat per a accions. 

1.7 Hipòtesis de càlcul 
 
Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat 
diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment.  
D’aquest mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit 
Últims (ELU) i Estats Límit de Servei (ELS). 
 
1.7.1 Estructures de formigó armat i pretesat.   
 
Han estat considerades les que tipifica la EHE en l’article 13, segons el detall: 
 
 Per a Estats Límit Últims 
 
Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris 
 
Situacions persistents o transitòries: 

Q+Q+PG+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

+*  
  

 
Situacions accidentals: 

Q+Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1kAkP
*

jk,jG
1j

jk,jG,
1j

*
,

 
  

 
Situacions sísmiques: 

Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,
1i

kE,AkP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

*  
  

 
 Per a Estats Límit de Servei 
 
Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents criteris 
Combinació poc probable 
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1

,1,0,
1

1,1,,
*

,*

i
ikiQ

j
kQkPjkjGjk,jG,

1j

QQPG+G 
 

 
Combinació freqüent 





1

,,2,
1

1,1,11,,
*

,*

i
ikiiQ

j
kQkPjkjGjk,jG,

1j

QQPG+G 
 

 
Combinació quasi permanent  





1

,,2,
1

,
*

,*

i
ikiiQ

j
kPjkjGjk,jG,

1j

QPG+G 
 

 
On: 
Gk,j  Valor característic de les acciones permanents 
G*

k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 
Pk  Valor característic de l’acció del pretesat 
Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 
ψo,i Qk,i  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
ψ1,1 Qk,1  ............ Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
ψ2,i Qk,i  Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció 

determinant o amb l’acció accidental 
Ak   Valor característic de l’acció accidental 
AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 
 
1.7.2 Estructures d’acer laminat 
 
Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “, Documento Básico SE Seguridad 
estructural” en el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall: 
 
 Per a Estats Límit Últims 
 
Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris 
Situacions persistents o transitòries: 

Q+Q+P+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1Gjk,jG,
1j

*  
  

 
Situacions accidentals: 

Q+Q+A+P+G ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1dpjk,jG,
1j

*
,

 
  

 
Situacions sísmiques: 

Q+A+P+G ik,i2,iQ,
1i

djk,jG,
1j

 
  

 
 Per a Estats Límit de Servei 
 
Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents criteris 
Combinació característica 





1

,,01
i

ikik,jk,
1j

QQP+G
 

 
Combinació freqüent 





1

,,2,1,1,1
i

ikiiQkjk,
1j

QQ+PG 
 




