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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1.1. DADES PRELIMINARS. AGENTS   
 

1.1.1. Objecte del projecte. 
 
 El present projecte bàsic i d'execució té per objecte la definició 

precisa de les característiques generals de l'obra, mitjançant l'adopció i justificació 
de solucions concretes, amb la determinació completa de detalls, i especificacions 
de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips, per la reforma i 
ampliació de l’equipament municipal de Cal Jardiner de Parets del Vallès per 
desenvolupar les activitats d’un Casal de Joves.   

 
1.1.2. Emplaçament. 
 
L’emplaçament del projecte es troba al costat del Parc de Cal Jardiner, c/ 

Montcau i c/ Badalona al nord-oest del municipi, entre els barris de l’Eixample i El 
Cerdanet. 

 
1.1.3. Promotor. 
 
El  promotor  del  present  projecte  bàsic  i  d'execució d’edificació és  

l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
 

1.1.4. Arquitecte autor del projecte. 
 

L’arquitecte director del present projecte  és Joaquim Matutano Ros 
membre del Il·lustre Col·legi Oficial d’ Arquitectes de Catalunya amb el número 
26.846-1.  

 
1.1.5. Altres tècnics. 
 

  Arquitecte tècnic:  no determinat 
  Geòlegs:   Mireia Benet Torrent- Geòloga Col.5065 
      
  



 

 

 

 
1.2. INFORMACIÓ PRÈVIA.  

  
1.2.1. Antecedents i condicionants de partida 
 
Es rep l’encàrrec de redactar un projecte tècnic de reforma i ampliació 

d’equipament existent. 
 
L'edifici existent es manté un bon estat de conservació degut a la 

rehabilitació i adaptació realitzat al 2008 projectada per Joaquin Matutano Ros, 
arquitecte y construïda per ABOLAFIO CONSTRUCCIONS S.L.. 

 
En una primera fase es va realitzar una neteja general del solar i se’n van 

enderrocar totes les construccions afegides a la construcció principal de la masia, 
ara aquesta resta com edificació aïllada. 

 
 
 
  

 
 

          Nota: Façana d’accés de l’edifici existent.  
 
 
 
 
L’edifici existent és de planta rectangular a quatre vents, de planta baixa 

amb coberta de teules ceràmiques àrab a dues aigües. 
 
L’estructura es de murs de càrrega de maó perimetrals i dos pilars centrals. 

Els forjats son unidireccionals de biguetes de formigó armats i revoltó ceràmic. Té 
forjats sanitari. 

 
Les façanes son d’obra de fàbrica ceràmica amb acabat d’arrebossat de 

morter pintat, l’estat de conservació de les façanes és bo. 
 
La façana sud es considera com la principal i té uns elements decoratius, 

que sense valor històric caracteritzen la construcció,  son empremtes d’elements 
metàl·lics sobre l’arrebossat de morter i sortints geomètrics fets amb maons de 
color vermellós. Per aquesta façana es realitzava l’entrada a l’habitatge original, així 
doncs té una porta amb escales i dues finestres. 



 

 

 

 
 
Nota: Fotografia façana sud. Es veuen els detalls de façana. 

 
1.2.2. Dades de l’emplaçament 
 
L’obra es troba situada dins d’un solar situat dins del Parc de Cal Jardiner, 

sense edificacions veïnes. Els solar té una bassa i un molí, a més a més de diferents 
arbres dispersos. 

 
1.2.3. Entorn físic: superfície del solar, topografia i límits. 
 
L'altitud de la població és de 94 m sobre el nivell del mar 
 
El solar té forma irregular, amb una superfície total de 2658.69 m2.  
 
La topografia general del solar és plana, sense irregularitats remarcables. 

El perímetre que llinda amb el parc té uns talussos artificials a fi de conformar una 
tanca vegetal. 

 
El solar es situa delimitat pel carrer d’accés (c/ Montcau), amb 

pavimentació d’asfalt que presenta un lleuger pendent cap l’oest, aquest continua 
enfilant-se cap el nord (c/ Badalona) tot formant una corba, aquí es situa l’accés al 
solar. El solar delimita també amb un camí rural, sense pavimentar. I amb el Parc 
de Cal Jardiner. El solar està tancat. 
 

El tipus de sol i el nivell freàtic s’identifica en l’estudi geotècnic realitzat 
(document complementari). 

 
1.2.1. Normativa urbanística aplicable. Qualificació urbanística. 
 

Planejament vigent Pla General d’Ordenació Municipal de Parets del Vallès 

Text Refós del Pla General d'Ordenació Municipal 

Pla General Metropolità (PGM) 

Classificació del sol Sol Urbà 

Qualificació del sol EC. Sistemes d’Equipament Comunitari 

Usos admesos Cultural 

El solar està afectat per una reserva de sol per vial RV 

 

 



 

 

 

L'edificabilitat neta orientativa per els nous equipaments és segons el Pla 
General :  

c) Cultural, administratiu i religiós: 1 m2st./ m2s. 
 

 
1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 
1.3.1. Descripció general del projecte. 
 
L'objecte del present projecte consisteix en la construcció d’un edifici annex 

a l’equipament actual i una reforma de la zona de serveis.  
 
Es planteja un edifici prefabricat, que respongui als paràmetres econòmics 

actuals, amb una imatge industrial que permeti fer uns grafits a la façana com a 
part del projecte i que els joves ho vegin com a signe d’identitat. 

 
Els dos edificis l’existent, amb marques decoratives a façanes i un color 

vermell i l’edifici ampliat, amb grafits proposat amb gama cromàtica també vermella 
s’uneixen en un volum d’accés, més baix i transparent que actua de vestíbul. 

 
1.3.2. Programa de necessitats i quadre de superfícies. 
 
El projecte es basa en reformar la zona de serveis de l’actual equipament i 

ampliar-ho per destinar-ho a Casal de Joves. 
 
El projecte desenvolupa un programa de Casal de Joves amb la voluntat de 

tenir versatilitat d’ús i funcionalitat. Destaca una sala polivalent amb el seu 
magatzem, dos bucs d’assaigs amb condicionament acústic i zona de serveis. 

 
Al costat de l’edifici ampliació es situa un paviment de grans dimensions 

utilitzat com espai polivalent.  
 

 RESUM DE SUPERFICIES   

    

  EDIFICI EXISTENT     

    

 ENTRADA 3,31 m² 

 DESPATX 18.42 m² 

 AULA 1 27.49 m² 

 AULA 2 39.39 m² 

 BANY DONES 12.93 m² 

 VESTIBUL 15.95 m² 

 ENTRADA 3.27 m² 

    

 SUPERFICIE ÚTIL   120.76 m² 

 SUPERFICIE CONSTRUIDA EXISTENT 141.01 m² 

    

  EDIFIC AMPLIACIÓ     

    

 CANCEL·LA 17.86 m² 

 PASSADÍS 4.55 m² 



 

 

 

 BANY HOMES 12.01 m² 

 BUC 1 20.19 m² 

 BUC 2 14.29 m² 

 MAGATZEM BUCS 8.01 m² 

 SALA POLIVALENT  115.01 m² 

 MAGATZEM SALA 30.74 m² 

 DISTRIBUIDOR 19.06 m² 

    

 SUPERFICIE ÚTIL AMPLIACIÓ 222.70 m² 

 SUPERFICIE CONSTRUIDA AMPLIACIÓ 261.68 m² 

    

  RESUM DE SUPERFICIES     

    

 SUPERFICIE REFORMADA 15.22 m² 

 SUPERFICIE AMPLIACIÓ 261.68 m² 

 SUPERFICIE ACTUACIÓ 276.90 m² 

 SUPERFICIE CONST. TOTAL EQUIPAMENT 403,00 m² 

    
 

1.3.3. Ús característic de l’edifici 
 

L’ús característic de l’edifici actual és equipament públic en la seva totalitat. 
L’ampliació que es durà a terme no modifica l’ús de l’edifici actual. 

 
1.3.4. Relació amb l’entorn 

 
L’equipament es troba dins d’una zona verda, el Parc de Cal Jardiner, en la 

zona més alta del parc. L’edifici estarà connectat visualment amb el parc, q través 
d’una tanca perimetral en forma de talús. Per altra part l’edifici limita  amb un camí 
rural de terra i espais de conreu i amb el carrer. 

 
1.3.5. Compliment del CTE i altres normatives específiques 

d’aplicació 
 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que 
l’edifici ofereixi prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat 
que estableix la Llei 38/99 d’ordenació de l’edificació. 

 
En compliment de l’article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la 

Vivienda, "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", i de conformitat amb l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de 
l’Edificació, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre la 
construcció vigents, i que les dites normes figuren ressenyades relacionades a 
l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta memòria. 

 
El present projecte es d’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

igualment que el decret d’Ecoeficiència. 
 
 

 
 



 

 

 

Normatives Estatals Compliment de la Norma 

CTE-DB-SE Código Técnico De La Edificación - Documento Básico 
– Seguridad Estructural 

CTE-DB-SE-AE 
Código Técnico De La Edificación - Documento Básico 
– Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación. 

CTE-DB-SE-C Código Técnico De La Edificación - Documento Básico 
– Seguridad Estructural - Cimientos. 

CTE-DB-SE-A 
Código Técnico De La Edificación - Documento Básico 
– Seguridad Estructural – Acero. 

CTE-DB-SI Código Técnico De La Edificación - Documento Básico 
– Seguridad en caso de incendio. 

CTE-DB-SUA 
Código Técnico De La Edificación - Documento Básico 
– Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CTE-DB-HS Código Técnico De La Edificación - Documento Básico 
– Salubridad 

CTE-DB-HR 
Código Técnico De La Edificación - Documento Básico 
– Protección frente al ruido  

CTE-DB-HE Código Técnico De La Edificación - Documento Básico 
– Ahorro de energía 

RC-97 
Pliego De Prescripciones Técnicas Generales Para La 
Recepción De Cementos. 

EHE-08 

Es compleix amb les prescripcions de la Instrucció de 
formigó estructural i es complementen les seves 
determinacions amb els Documents Bàsics de 
Seguretat Estructural. 

NCSE-02 
Es compleix amb els paràmetres exigits per la Norma 
de construcció sismorresistent. Part general i 
edificació. 

REBT 
Es compleix amb les prescripcions del RD 842/2002 
BT-10 Previsió de càrregues per a subministraments 
en baixa tensió. 

 

Normatives 
Autonòmiques 

Compliment de la Norma 

Normes Urbanístiques 

Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació 
Municipal de Parets del Vallès 
Text Refós del Pla General d'Ordenació Municipal 
Pla General Metropolità (PGM) 

Ordenances Municipals 
Ordenances de l’edificació d’Aplicació al Terme 
Municipal de Parets del Vallès 
Ordenança general de la gestió de residus. 

 

 

 



 

 

 

CTE Normativa tècnica          
Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos 
y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas 
de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i 
especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les 
mateixes. 

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar 
compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la 
part II del CTE. 

Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant 
el document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter 
permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel 
RD 1329/1995. 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, 
CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de complimentar en el projecte. 

 
Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

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

Codi Tècnic de l’Edificació 

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

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

D 462/71 (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. 9/6/71 (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. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 
Requisits bàsics de qualitat 

 
REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 



 

 

 

Llei de l'habitatge 

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

Llibre de l'edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de 
l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 

D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 

Accessibilitat 

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 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 
l'accés y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions  

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) 

Telecomunicacions 

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

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación 
de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI 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) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

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) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

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

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU 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 

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

 
REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

 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) 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) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 

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

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

Salubritat 

CTE DB HS 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) 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 



 

 

 

Protecció enfront del soroll 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

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

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/10/2008 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

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

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 
Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 

 SE F Fàbrica 

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

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

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

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) 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizado con elementos prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 

 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

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

Materials i elements de construcció 



 

 

 

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

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

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

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

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

 
Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 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) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

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

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

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·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) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

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

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

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

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

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

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

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

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

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 



 

 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

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

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

CTE DB SU-1 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) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

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) 

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) 

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) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

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

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 

Instrucciones Técnicas Complementarias  

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 

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

(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 
esmentats) 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones 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) 

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) 

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

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolució 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) 



 

 

 

Instal·lacions de fontaneria 

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) 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) 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) 

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

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

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

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

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

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

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) 

Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

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) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

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) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

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

Instal·lacions de telecomunicacions 

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 de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 

Ley 38/1999 (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.                        

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 

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) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

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) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i 
control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 
edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 
que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

Instal·lacions de combustibles 



 

 

 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias 

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

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà 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 tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà 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 tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

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

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 

 
 

Control de qualitat 

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) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (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) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

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

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

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

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

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

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 
Residus d’obra i enderrocs 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 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 febrero 

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 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

 
1.3.6. Justificació compliment de la normativa urbanística 

 
Compliment del normes de disciplina urbanística i d’ordenances 

municipals: 
Clau EC –Sistema d’equipament comunitari  

Solar  2658.25m2 

Edificabilitat Neta 1m2st./ m2s. 

Edificabilitat total 2658.25m2 

Superfície edificada total 403.00m2 

 

1.1.1. Descripció de la geometria de l’edifici 
 

L’edifici existent té una forma reconeguda d’habitatge tradicional, 
caracteritzat per una coberta de teules a dos aigües i l’edifici ampliat es un 
edifici paral·lelepípede de forma contundent amb coberta plana, es la forma 
de capsa contenidora d’activitats, es juga amb la contraposició formal. 

 
L’accés es produeix amb un volum més baix i transparent, que no 

enfronti aquests dos volums tan diferents. 
 
1.1.2. Volum 

 
L’edifici es planteja com una edificació aïllada que no reconeix les 

traces del carrer, sinó que s’alinea a l’edificació existent. 
 
Es un volum compacte i tancat, es un paral·lelepípede que no supera 

en alçada a l’edifici existent. 
 
1.1.3. Accessos 
 
L’accés es fa pel carrer Montcau. Es pot accedir a peu o en bicicleta 

des de la porta tangencial principal i també hi ha una porta gran per permetre 
l’entrada de vehicles. No hi ha accés directe des del Parc. 

 
Hi ha aparcament de bicicletes i no està previst l’aparcament de 

cotxes en l’interior del solar. 
La cota del paviment interior de l’edifici és la mateixa que el paviment 

exterior a fi de garantir l’accés amb cadires de rodes. 
 

1.1.4. Evacuació 
 
L’edifici té una evacuació directe a peu pla per les diverses sortides. 

Hi han dues sortides enfrontades en el passadís longitudinal i una altre 
important en la porta d’accés principal. A més a més hi ha sis portes 
corredisses que donen directament a l’exterior. 

 
Es un edifici que tot el programa es situa en planta baixa, no 

existeixen ni escales ni ascensors. 
 



 

 

 

1.4. PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
  

Descripció de les prestacions de l’edifici per requisits bàsics i en relació amb 
les exigències bàsiques del CTE: 
 
Són requisits bàsics, conforme a la Llei d’ordenació de l’edificació, els 
relatius a la funcionalitat, seguretat i Habitabilitat. 
 
S’estableixen aquests requisits amb el fi de garantir la seguretat de les 
persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, havent 
els edificis de projectar-se, construïr-se, mantenir-se i conservar-se de tal 
forma que es satisfacin aquests requisits bàsics. 
 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici 
disposi de les prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de 
qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació. 
 
En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, 
“Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras  de edificación”, i 
també en compliment del apartat  1.3 de l’annex del Codi Tècnic de 
l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre 
la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de 
Normativa Aplicables d’aquesta memòria 

 
1.4.1. Requisits bàsics relatius a la Funcionalitat 

 
Compliment dels requisits de funcionalitat: 
 
Segons l’article 3 de la LOE, s’han de garantir els requisits relatius a la 
funcionalitat  en els edificis per tal de garantir la seguretat de les persones, 
el benestar de la societat i la protecció al medi ambient. Aquests requisits es 
divideixen en: d’utilització, d’accessibilitat i d’accés als serveis de 
telecomunicacions. 

 
1.4.1.1. Utilització de l’edifici 

 
El compliment del requisit bàsic d’utilització queda garantit, entre 

altres, pel Decret 259/2003, sobre Requisits mínims en els edificis 
d’habitatges, el qual regula els usos dels edificis.  

Utilització, de tal forma que la disposició i les dimensions dels espais i 
la dotació de les instal·lacions facilitin l’adequada realització de les funcions 
previstes en l’edifici. 

En quan a les dimensions de les dependències s’ha seguit les 
disposicions del Decret d’habitabilitat en vigor i les Ordenances Municipals 
d’aplicació. 

 
1.4.1.2. Accessibilitat 

 
El compliment del requisit bàsic d’accessibilitat es garanteix amb el 

Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat i pel Document Bàsic de Seguretat 
d’Utilització, els quals regulen les condicions d’accessibilitat dels edificis. 

 
El projecte garanteix l'accessibilitat de l'edifici a les persones amb 

mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació, en compliment de la normativa 
vigent. 



 

 

 

Accessibilitat, de tal forma que es permeti a les persones amb 
mobilitat i comunicació reduïdes l’accés i la circulació per l’edifici en els 
termes previstos en la normativa específica. 

 
1.4.1.3. Accés als serveis de Telecomunicacions 

 
 El projecte contempla varis aspectes relatius a l’accés de les 

comunicacions, com son els referents a TV-TDT i telefonia. 
Accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i d’informació 

d’acord amb la normativa específica establerta. 
El projecte garanteix els serveis de telecomunicació (conforme al D. 

Llei 1/1998, de 27 de Febrer sobre Infraestructures Comuns de 
Telecomunicació), així com de telefonia i audiovisuals. 

 
1.4.1.4. Accés a serveis postals 
 

L’edifici disposarà de bústia individual pels serveis postals 
 

1.4.2. Requisits bàsics relatius a la Seguretat 
 

1.4.2.1. SE Seguretat Estructural 
 
L’objectiu del requisit bàsic de Seguretat estructural consisteix en 

assegurar que l’edifici té un comportament estructural adequat enfront a les 
accions i influències previsibles a les que pugui estar sotmès durant la 
construcció i ús previst. 

Per aquest motiu, els edificis es projectaran, fabricaran, construiran i 
es mantindran de forma que compliran amb una fiabilitat adequada les 
exigències bàsiques que s’estableixen en els Documents Bàsics DB-SE, DB-
SE-AE, DB-SE-C, DB-SE-A, DB-SE-F i DB SE-M, així com amb les instruccions 
EHE, EFHE i la norma NSRC-02, els quals s’especifiquen els paràmetres 
objectius i procediments de manera que el seu compliment assegura la 
satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de 
qualitat propis del requisit bàsic de seguretat estructural. 

Les exigències bàsiques de “Seguretat estructural” segons l’article 10, 
del capítol 3 de la part I del CTE són: 

Exigència bàsica SE 1 – Resistència i estabilitat 
Exigència bàsica SE 2 – Aptitud al servei 
 

  SE1 Resistència i estabilitat  
 
Les sobrecàrregues d'ús específiques per al projecte acordades amb 

el promotor i no inferiors a les establertes al CTE són les següents:  
 

  SOBRECÀRREGUES D'ÚS  

  Ús residencial (A)                 

    Habitatges, habitacions d'hospitals i hotels 2.00  kN/m2 (1)   2.00  kN (1) no simultània 

    Trasters 3.00  kN/m2 (1)   2.00  kN (1) no simultània 

    Escales i accés públic 3.00  kN/m2 (1)   2.00  kN (1) no simultània 

  Cobertes transitables (F)                 

    Terrats accessibles privadament 1.00  kN/m2 (1)   2.00  kN (1) no simultània 

  

  Cobertes accessibles per a conservació (G)                 

    Pendent < 36% (G1) 1.00  kN/m2 (1)   2.00  kN (1) no simultània 

  



 

 

 

(1) DB SE-AE Accions a l’edificació 
(2) EHE-08 
(3) DB SI - Seccio SI5 
  

A la memòria de càlcul del projecte constructiu es detallarà el conjunt 
de les accions considerades planta a planta, i es determinarà els pes dels 
diferents elements constructius. 

 
Accions sísmiques:  
Segons la norma de construcció sismoresistent NCSE-02, l’acceleració 

sísmica bàsica ab en funció de la situació del municipi és menor que 0.04 g.  
 
L'edifici està classificat com a construcció d’importància normal i 

l’acceleració sísmica bàsica ab és inferior a 0,04g, raó per la qual no cal 
aplicar-li la norma sismoresistent a l'edifici. 

 
  SE2 Aptitud de servei 

 
El compliment d'aquesta exigència bàsica es comprovarà contrastant 

els estats límits de servei amb els valors límit establerts a SE 4.3 d'acord amb 
el tipus d'edifici i els elements implicats en la deformació.  

 
Integritat dels elements constructius. 
 
A l'hora d'avaluar la integritat dels elements constructius o la 

compatibilitat entre la estructura i els elements constructius, una estructura 
horitzontal es considera prou rígida quan les deformacions acumulades dels 
elements des del moment de la posada en obra (fletxa activa) compleixen els 
criteris següents:  

 
Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes   L/500   (1) L/1000 + 0,5 cm  (2) 

Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes   L/400   (1)(3) 1 cm   (3) 

Sostres sense envans   L/300   (1)  

  
(1) DB SE 4.3    (2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE,art. 50  

  

Si el cantell del forjat compleix l'article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa 
 
Si la relació "llum/cantell últil" de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de l'EHE no cal 
comprovar la fletxa 
 

 
També es considera que una estructura horitzontal és prou rígida 

quan la fletxa total màxima a terme infinit compleix el criteri següent: 
  

Tots els sostres   L/250   (2)(3) L/500 + 1 cm  (2) 
(2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE,art. 50  

 
Confort dels usuaris 
 
A l'hora d'avaluar el confort dels usuaris o les vibracions de 

l'estructura horitzontal, es considera que aquesta és prou rígida quan, tenint 
en compte només les accions de curta duració, la fletxa relativa es menor de 
L/350. 

 
   



 

 

 

Aspecte de l'obra 
 
A l'hora d'avaluar l'aspecte estètic o l'aspecte de l'obra, l'estructura 

horitzontal és prou rígida quan considerant qualsevol combinació de les 
accions quasi permanents, la fletxa relativa es menor de L/300 

 
1.4.2.2. SI Seguretat en cas d'incendi  

 
L’objectiu del requisit bàsic de Seguretat en cas d’Incendi consisteix 

en reduir fins a límits acceptables el risc de que els usuaris d’un edifici puguin 
patir danys derivats d’un incendi d’origen accidental, com a conseqüència de 
les característiques del projecte, construcció, ús i manteniment. 

 
Per aquest motiu, els edificis projectats hauran de complir amb les 

exigències bàsiques del Document Bàsic DB-SI el qual especifica els 
paràmetres objectius i procediments de manera que el seu compliment 
assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells 
mínims de qualitat propis del requisit bàsic de seguretat en cas d’incendi. 

 
Les exigències bàsiques de “Seguretat en cas d’Incendi” segons 

l’article 11, del capítol 3 de la part I del CTE són: 
 

S
I
1
 
P 
 
SI1 Propagació interior 
 
Es limitarà el risc de propagació de l'incendi en l’interior, l’edifici es 

considera un únic sector d’incendi, ja que està destinant a habitatge habitual, 
a més a més no hi ha aparcament. El local de risc baix és el magatzem 
d’escombraries. 

 
SI2 Propagació exterior 
 
Es limitarà el risc de propagació de  l’incendi pel seu exterior a través 

del disseny de la façana i cobertes, ja que es tracta d’edifici entre mitgeres. 
 
SI3 Evacuació dels ocupants 
 
L’edifici disposarà dels mitjans d'evacuació adequats perquè els 

ocupants el puguin abandonar.  
 
SI4 Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
L'edifici disposarà dels equips i les instal·lacions adients per a 

possibilitar la detecció, el control i l'extinció de l’incendi. 
 
SI5 Intervenció dels bombers 
 
L'edifici facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d'extinció. 
 

DB SI 1 Propagació interior 
DB SI 2 Propagació exterior 
DB SI 3 Evacuació d’ocupants 
DB SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis 
DB SI 5 Intervenció de bombers 
DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura 



 

 

 

En edificis de nova construcció, també es d'aplicació el Decret 
241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis. 

 
L’edifici té un accés directe des del carrer, fàcil per Bombers. L’espai 

exterior immediatament pròxim a l’edifici compleix les condicions suficients 
per la intervenció de serveis d’extinció d’incendis. 

 
SI6 Resistència estructural a l'incendi 
 
Els elements estructurals principals i secundaris i/o amb els seus 

recobriments garantiran la resistència al foc de l'estructura durant el temps 
necessari per fer possibles tots els paràmetres anteriors. 

 
No es col·locarà en l’interior de l’edifici cap material que per la seva 

baixa resistència al foc, combustibilitat o toxicitat pot perjudicar la seguretat 
de l’edifici o dels seus ocupants. 

 
1.4.2.3. SU Seguretat d'utilització 

 
L’objectiu del requisit bàsic de Seguretat d’Utilització consisteix en 

reduir fins a límits acceptables el risc de que els usuaris pateixin danys 
immediats durant l’ús previst dels edificis, com a conseqüència de les 
característiques del projecte, construcció, ús i manteniment. 

 
Per aquest motiu, els edificis projectats hauran de complir amb les 

exigències bàsiques del Document Bàsic DB-SU el qual especifica els 
paràmetres objectius i procediments de manera que el seu compliment 
assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells 
mínims de qualitat propis del requisit bàsic de seguretat d’utilització. 

 
Les exigències bàsiques de “Seguretat d’Utilització” segons l’article 

12, del capítol 3 de la part I del CTE són: 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  SU1 Seguretat enfront el risc de caigudes 
 

Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la 
protecció dels desnivells, les característiques de les rampes i de les escales i 
la neteja dels vidres compliran el DB SU 1. 

 
Les característiques de les rampes necessàries per a l'eliminació de 

les barreres arquitectòniques s'ajustaran així mateix al Decret 135/1995, de 
desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques. 

Les característiques de les escales i les baranes de protecció també 
compliran el Decret 259/2003, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els 
edificis d'habitatges 

DB SU 1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
DB SU 2 Seguretat enfront al risc d’impacte o d’enganxada 
DB SU 3 Seguretat enfront al risc de immobilització en recintes tancats 
DB SU 4 Seguretat enfront al risc causat per una il·luminació inadequada 
DB SU 5 Seguretat enfront al risc causat per situacions alta ocupació 
DB SU 6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
DB SU 7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
DB SU 8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 



 

 

 

 
SU2 Seguretat enfront del risc d'impacte o d'enganxades 
 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin impactar o quedar 

enganxats en elements fixos o practicables de l'edifici, d'acord amb DB SU 2. 
 
SU3 Seguretat enfront del risc de quedar tancat 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment 

tancats dins un recinte, de conformitat amb el que disposa el DB SU 3. 
 
SU4 Seguretat enfront del risc causat per una il·luminació 
inadequada. 
A les zones de circulació des edificis es limitarà el risc de danys a les 

persones per una il·luminació inadequada, complint els nivells d'il·luminació 
assenyalats i disposant un enllumenat d'emergència d'acord amb el DB SU 4. 
Els nivells mínims d'il·luminació seran els següents:  

 

Zona 
Luminància mínima
[lux] 

Exterior 
Exclusiva per a 

persones 
Escales 10 

  Resta de zones 5 
 Per a vehicles o mixta  10 

Interior 
Exclusiva per a 

persones Escales 75 

  Resta de zones 50 
 Per a vehicles o mixta  50 

  
factor d'uniformitat mitjà fu ≥ 40% 

 
SU5 Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta 
ocupació 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable als edificis d'habitatges, atés 

que només es refereix a edificis previstos per a mes de 3000 espectadors 
drets. 

 
SU6 Seguretat enfront del risc d'ofegament 
Aquesta exigència bàsica és aplicable per a piscines d'ús col·lectiu. 
 
SU7 Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment 
Aquesta exigència bàsica és aplicable als aparcaments. 
 
SU8 Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp  
El risc d'electrocució i incendi causat pels llamps es limitarà d'acord 

amb el que estableix el DB SU 8. Segons aquest DB, la densitat d'impactes 
sobre el terreny Ng en funció de la situació del municipi és de 4 impactes/any 
i km2, i els paràmetres per determinar la necessitat de la instal·lació de 
protecció dels llamps són: 

 
Coeficient relacionat amb l'entorn  C1= 0.75 
Coeficient segons tipus de construcció  C2= 1.00 
Coeficient segons el contingut de l'edifici  C3= 1,00 
Coeficient segons l'ús de l'edifici  C4= 1,00 
Coeficient continuïtat activitat  C5= 1,00 

 
SU9 Accessibilitat 
Aquesta exigència bàsica s’aplica per facilitar l’accés i la utilització no 

discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones amb 
discapacitat. 

  



 

 

 

1.4.3. Requisits bàsics relatius a l’Habitabilitat i 
Salubritat 

 
1.4.3.1 HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient)  

 
L’objectiu del requisit bàsic d’Higiene, salut i protecció al medi 

ambient, es a dir, de Salubritat, consisteix en reduir a límits acceptables el 
risc de que els usuaris, dins dels edificis i en condicions normals d’utilització, 
pateixin molèsties o malalties, així com el risc de que els edificis es deteriorin 
i de que deteriorin el medi ambient en el seu entorn immediat, com a 
conseqüència de les característiques del projecte, construcció, ús i 
manteniment. 

 
Per aquest motiu, els edificis projectats hauran de complir amb les 

exigències bàsiques del Document Bàsic DB-HS el qual especifica els 
paràmetres objectius i procediments de manera que el seu compliment 
assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells 
mínims de qualitat propis del requisit bàsic de salubritat. 

 
Les exigències bàsiques de “Salubritat” segons l’article 13, del capítol 

3 de la part I del CTE són: 
 
 

 
H

S 
1 

 
   Protecció enfront de la humitat 

 
El risc previsible de presència inadequada d'aigua o humitat a 

l'interior dels edificis i en els seus tancaments es limitarà d'acord amb el que 
estableix el DB HS 1. Segons aquests DB el grau d'impermeabilitat dels 
diferents tancaments en funció de les seves sol·licitacions serà el següent: 

 
Murs    
Coeficient de permeabilitat del terreny  10-⁴(≤10-⁵<Ks<10-²)  cm/s 
Preséncia d'aigua   mitja 
Grau d'impermeabilitat exigit   2 

    
Terres   
Coeficient de permeabilitat del terreny  10-⁴(≤10-⁵<Ks<10-²)  cm/s 
Presència d'aigua   mitja  
Grau d'impermeabilitat exigit   4 

    
Façanes   
Zona pluviomètrica de promitjos   III 
Zona eòlica   C 
Alçada de coronació de l'edifici   <15 m  
Classe d'entorn de l'edifici   E0 
Grau d'impermeabilitat mínim   3 

 
L’estudi geotècnic pot fer variar alguna d’aquestes dades. 
 
HS2 Recollida i evacuació de residus 
 
L'edifici disposarà d'espais individuals per a contenidors selectius 

d'acord amb el que disposen el DB HS 2, l'article 7 del Decret 21/2006, 
d'ecoeficiència en els edificis, i la normativa municipal. 

 

DB HS 1 Protecció enfront a la humitat 
DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
DB HS 4 Subministrament d’aigua 
DB HS 5 Evacuació d’aigües 



 

 

 

Magatzem residus immediats 
D'acord amb el DB HS 2, es disposarà d'espai d'emmagatzematge 

dels residus immediats per a cada una de les cinc fraccions generades, amb 
cinc contenidors de dimensions mínimes de 30 x 30 cm i 45 dm3 de capacitat 
(50 cm d'alt). L'espai destinat a la matèria orgànica i envasos lleugers es 
situarà a la cuina o espais annexes. Aquestes exigències són superiors a les 
del Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis. 
 

L'edifici disposarà com a mínim d'un espai de reserva per a les 
fraccions que tenen recollida centralitzada amb contenidors de carrer de 
superfície. 

 
  HS3 Qualitat de l'aire interior 

 
L'edifici disposarà d'uns mitjans de ventilació perquè els seus recintes 

es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es 
produeixin de forma habitual durant l'ús normal de l'edifici, d'acord amb els 
paràmetres i les condicions de disseny del DN HS 3.  

 
HS4 Subministrament d'aigua 
 
L'edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar aigua per al 

consum de forma sostenible a l'equipament higiènic previst, aportant cabals 
suficients per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d'aptitud 
per al consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la 
xarxa, incorporant mitjans que permetin l'estalvi i el control del cabal d'aigua. 

 
En conformitat amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, 

les cisternes dels vàters tindran mecanismes de doble descàrrega i en cas de 
la previsió d'instal·lació de rentavaixelles, aquesta serà amb aigua freda i 
calenta. 

 
D'acord amb el DB HS 4, la instal·lació podrà subministrar als aparells 

i equipament higiènic previst, el següent cabal instantani mínim en dm3 per 
segon:  

 
Tipus d'aparell  aigua freda  ACS 

Rentamans 0,05 0,03 
Lavabo 00,10 0,065 
Dutxa 00,20 0,10 
Banyera de 1,40 m o més  00,30 0,20 
Banyera de menys de 1,40 m  0,20 0,15 
Bidet 0,10 0,065 
Vàter amb cisterna  0,10 - 
Vàter amb fluxor  1,25 - 
Urinaris amb aixeta temporitzada  0,15 - 
Urinaris amb cisterna  0,04 - 
Pica domèstica  0,30 0,10 
Pica no domèstica  0,20 0,20 
Rentavaixelles domèstic  0,15 0,10 
Rentavaixelles industrial (20 serveis)  0,25 0,20 
Safareig 0,20 0,10 
Rentadora domèstica  0,20 0,15 
Rentadora industrial (8kg)  0,60 0,40 
Aixeta aïllada  0,15 0,10 
Aixeta garatge  0,20 - 
Abocador 0,20 - 

 



 

 

 

No obstant d'acord amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els 
edificis, totes les aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa 
tindran un cabal màxim de 0,20 dm3 per segon.  

 
HS5 Evacuació d'aigües 
 
Les instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals i pluvials compliran 

les condicions de disseny, dimensionament, execució i materials previstes al 
DB HS 5, així com els paràmetres de l'article 3 del Decret 21/2006 
d'ecoeficiència en els edificis.  

 
D'acord amb el DB HS 5, els diàmetres de les canonades d'aigües 

residuals seran els apropiats per transportar les unitats d'evacuació següents: 
 

Tipus d'aparell sanitari    Unitats de desguàs 
Lavabo   1 
Bidet   2 
Dutxa   2 
Banyera (amb o sense dutxa)    3 
Vàter Amb cisterna  4 

 Amb fluxòmetre  8 
Pica de cuina    3 
Safareig   3 
Abocador   - 
Clavegueró sifònic    1 
Rentavaixelles   3 
Rentadora   3 
Bany Vàter amb cisterna  7 
(lavabo, vàter, banyera i bidet) Vàter amb fluxòmetre 8 
Bany petit  Vàter amb cisterna  6 
(lavabo, vàter i dutxa)  Vàter amb fluxòmetre 8 

 
D'acord amb el DB HS 5 apèndix B, per a les dimensions de les canals 

i baixants es considerarà que en funció de la situació del municipi la zona 
pluviomètrica és corresponent a la A, el valor de la isoyeta és 40 pel que la 
intensitat pluviomètrica és de 125 mm/h.  

 
1.4.3.2.   HE Estalvi d'energia  

 
L’objectiu del requisit bàsic d’Estalvi d’Energia consisteix en 

aconseguir un ús racional de l’energia necessària per a la utilització dels 
edificis, reduint a límits sostenibles el seu consum i aconseguir alhora que una 
part d’aquest consum procedeixi de fonts d’energia renovable, com a 
conseqüència de les característiques del projecte, construcció, ús i 
manteniment. 

 
Per aquest motiu, els edificis projectats hauran de complir amb les 

exigències bàsiques del Document Bàsic DB-HE el qual especifica els 
paràmetres objectius i procediments de manera que el seu compliment 
assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells 
mínims de qualitat propis del requisit bàsic d’estalvi d’energia. 

 
Les exigències bàsiques de “Estalvi d’Energia” segons l’article 15, del 

capítol 3 de la part I del CTE són: 
 

DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
DB HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 
DB HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
DB HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 



 

 

 

 
HE1 Limitació de la demanda energètica 
 
Envoltant tèrmica  
Segons el DB HE Estalvi d'energia la zona climàtica corresponent al 

municipi és C2 , atès que així s'estableix en l'apèndix D d'aquest Document 
Bàsic. 

La demanda energètica serà inferior a la corresponent a un edifici en 
el què els paràmetres característics dels tancaments i les particions interiors 
de la envoltant tèrmica siguin els següents: 

 
Transmitància límit de murs de façana i tancaments en 
contacte amb el terreny 

UMlim 0,73 W/m2K 

Transmitància límite de sóls  USlim 0,50 W/m2K 

Transmitància límit de cobertes UClim 0,41 W/m2K 

Factor solar modificat lluminaris  F Llim 0,32  

  

  Transmitància de forats (1) UClim W/m2K 
Factor solar modificat límit de forats FHlim  

Baixa carrega interna Alta carrega interna 
% de forats  N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

  de 0 a 10 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 
  de 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 
  de 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - 0,60 - - 
  de 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) - - - 0,47 - 0,51 
  de 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) 0,59 - - 0,40 0,58 0,43 
  de 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 0,51 - 0,55 0,35 0,52 0,38 

(1) En els casos en que la transmitància mitja dels murs de façana UMm, definida a l'apartat 3.2.2.1, sigui 
inferior a 0,52 es podrà prendre el valor de UHlim indicat entre parèntesis per a la zona climàtica C2. 

Cadascun dels tancaments i les divisions interiors de l'envoltant 
tèrmica tindrà una transmitància no superior als valors indicats: 

 

  
ZONA C  

HE 1  
Art. 4 decret 
ecoeficiència  

Art. 6 decret 
ecoeficiència  

Murs de façana, particions interiors en contacte amb espais 
no habitables, primer metre del perímetre dels terres sobre 
el terreny 

0,95 0,70 0,63 

Terres 0,65     

Cobertes 0,53     

Vidres i marcs  4,4     

Mitgeres 1,00 3,30   

Particions interiors entre diferents unitats d'us d'habitatges  1,2     

 
HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 
 
El rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips es 

regularà d'acord amb el vigent Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els 
edificis (RITE) 

 
  HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació 

 
S'aplicarà el DB HE-3 a totes les instal·lacions d'iluminació interior de 

l'edifici projectat. 
 



 

 

 

La luminància mitjana horitzontal mantinguda (Em), l’índex 
d'enlluernament unificat (UGR) i l’índex del rendiment del color (Ra) 
s'adequaran a les necessitats d'il·luminació dels usuaris de cada zona. 

 
L'eficiència energètica es garantirà limitant el valor del VEEI a 7,5 

W/m2x100 lux a les zones comunes -vestíbul i escala - i a5 W/m2x100 lux als 
aparcaments. 

 
Les zones d'ús esporàdic han de disposar d'un control d'encesa i 

apagada per sistema de detecció de presència o sistema de temporització. En 
cap cas no es realitzarà exclusivament des de el quadre elèctric. 

 
  HE4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària 

 
Està previst utilitzar la mateixa instal·lació de l’edifici actual per 

produir l’aigua calenta sanitària, de manera que no caldrà col·locar sistemes 
de captació, emmagatzematge i utilització d’energia solar.  

 
  HE5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica 
 

L’edifici queda exclòs de la obligació d'incorporar sistemes de captació 
i transformació d'energia solar en energia elèctrica per procediments 
fotovoltaics.  

   
  Decret d'ecoeficiència 

 
Es compliran els paràmetres obligatoris que assenyala el Decret 

21/2006 d'ecoeficiència en els edificis: 
 
Aigua: sanejament i aixetes 
Energia: aïllament tèrmic, protecció solar, rentavaixelles 
Materials i sistemes constructius 
Residus domèstics 
Aïllament acústic 

 
Paràmetres d'ecoeficiència relatius als materials i sistemes 

constructius (article 6) 
 

En la construcció de l'edifici per obtenir un mínim de 10 punts, s'utilitzaran les 
solucions constructives següents: 

 
Ventilació creuada natural 6 
Construcció amb sistema preindustrialitzat 80%sup 
estructura 

6 

Construcció amb sistema preindustrialitzat 80%sup 
tancaments ext. 5 

Aïllament tèrmic Km≤ 0,56 W/m²k. 6 
Material de producte reciclat 5 

Total punts 
 

32 
 

1.4.3.1 HR Protecció enfront del soroll  
 
L’objectiu del requisit bàsic de Protecció enfront el soroll consisteix en 

limitar a dins els edificis, i en condicions normals d’utilització, el risc de 
molèsties i malalties que el soroll pugui produir als usuaris, com a 



 

 

 

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

 
Per aquest motiu, els edificis es projectaran, construiran, utilitzaran i 

es mantindran de tal manera que els elements constructius que conformen els 
seus recintes tinguin unes característiques acústiques adequades per a reduir 
la transmissió del soroll aeri, del soroll d’impacte i del soroll i vibracions de les 
instal·lacions pròpies de l’edifici, i per limitar el soroll reverberant dels edificis. 

 
També es compliran els paràmetres ambientals en edificis 

d'habitatges contemplats en l'article 5 del Decret 21/2006 d'ecoèficiencia en 
els edificis, segons el qual els elements de separació entre habitatges i espais 
comunitaris o entre diferents habitatges ha d'incorporar unes solucions 
constructives que comportin un aïllament mínim de 48 dBA. Aquest precepte 
és d'aplicació a tots els edificis de nova construcció, als procedents de 
reconversió d'antigues edificacions i a les obres de gran rehabilitació.  

 
 



 

 

 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

2.1. SUSTENTACIO DE L’EDIFICI. TIPUS DE SÒL 
 

2.1.1. Característiques del sòl 
 

Justificació de les característiques del sòl i paràmetres que cal 
considerar per calcular la part del sistema estructural corresponent als 
fonaments. Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions 
tècniques a considerar en el projecte respecte al terreny: (S'entén com a tal, 
tots aquells paràmetres que ens condicionen l’elecció dels concrets sistemes 
de l’edifici. Aquests paràmetres poden venir determinats per les condicions del 
terreny, de les parcel·les colindants, pels requeriments del programa 
funcional, etc.) 

 
S’ha realitzat un estudi geotècnic del qual s’extreuen les dades de 

tensió admissible necessaris per el càlcul estructural. Informe geotècnic 
redactat per EGC Consulting. 

Respecte l’estudi geotècnic, podem dir que hi ha un primer nivell 
d’argiles molt fluixes, de 0 a -1,40-1,80 metres, amb una permeabilitat de 
0,00001 m/s, no recomanables per la fonamentació. 

Hi ha un segon nivell d’argiles de -1,40-1,80 metres fins a -5,00 
metres de profunditat, amb una tensió admissible de 1,50 Kg/cm2, amb una 
permeabilitat del terreny de 0,000001 m/s. 

Segons les conclusions de l’estudi geotècnic, s’estableix que la 
fonamentació s’haurà d’encastar 40 cm al segon estrat de nivell d’argiles que 
es roba a partir de -1,80-2,40 metres de profunditat respecte la superfície del 
terreny actual de la parcel·la. 

S’excavaran les rases per les sabates continues dels nous elements 
estructurals, així com les necessàries per el pas de les instal·lacions. 

Quan no es pugui respectar la separació reglamentaria de 
creuaments i paral·lelismes, els conductes s’hauran de protegir amb un tub de 
morter. Totes les rases es tancaran amb terreny compacte al 95% PN, en 
capes de 25 cm. de gruix. 

Les terres de las excavacions de rases i sabates no tenen caràcter 
industrial.  

 
2.1.2. Bases de càlcul 

 
Mètode de càlcul: 
  El dimensionat  de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats  
Límit Últims (apartat 3.2.1 DB-SE) i els Estats Límit de Servei (apartat 3.2.2 
DB-SE). El comportament de la Fonamentació deurà comprovar-se enfront a 
la capacitat portant (Resistència i estabilitat) i l’aptitud de servei. 
Verificacions:   
  Les verificacions dels Estats Límit estan basades en l’ús d’un model 
adequat pel sistema de Fonamentació escollit i el terreny. 
Accions: 
  S’ha considerat les accions que actuen sobre l’edifici segons el 
document DB-SE-AE i les accions geotècniques que transmeten o generen a 
través del terreny en què es recolza segons el document DB-SE en els 
apartats (4.3 - 4.4 – 4.5). 



 

 

 

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

2.2.1. Fonamentació 
  

Descripció del sistema: 
  La fonamentació es realitzarà amb sabates corregudes prefabricades 
de en forma de "U", de formigó armat, realitzada a fàbrica, amb formigó HA-
35/AC/10/IIa.  
  Per la part inferior a aquestes, es realitzarà una fonamentació de 
formigó armat, amb formigó HA-40/B/20/IIa, de resistència característica 40 
N/mm2, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat amb bomba, vibrat, curat i armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres 
corrugades B 500.  
  També es realitzarà una fonamentació per a sabates aïllades i riostres 
de formigó per armar de tipus HA-25/P/20/IIa, de resistència característica 
25 N/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat amb bomba, vibrat, curat i armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres 
corrugades B 500. 
  Es formarà una capa de formigó de neteja i anivellament del fons de 
les rases de la zona de recolzament de la fonamentació prefabricada, de 10 
cm de gruix, de formigó HM-200/B/20 de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, fabricat a central i abocat des de camió al fons 
de l'excavació prèviament realitzada. 
 
Paràmetres: 
  S’ha estimat una tensió admissible del terreny necessària per al càlcul 
de la fonamentació, així com les seves dimensions i armats són adequades 
al terreny existent.  
 
Tensió admissible del terreny: 
  0,15 N/mm2 (a partir de -1,40-1,80 metres de profunditat) 
 

2.2.2. Estructura portant: 
 

Descripció del sistema: 
  L’estructura portant està formada per panells prefabricats de formigó 
armat, per els tancaments de façana, de 16 cm de gruix, de 2,42 m 
d'amplada estàndard.  
  També es col·locaran uns pilars metàl·lics circulars, laminats en 
calent amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, treballat a taller, col·locat 
a l'obra amb soldadura. 
 
Paràmetres: 
  Els aspectes bàsics que s’han tingut en compte a l’hora d’adoptar el 
sistema estructural per a l’edificació que ens ocupa son principalment la 
resistència mecànica i estabilitat, la seguretat, la durabilitat, l’economia, la 
facilitat constructiva, la modulació i les possibilitats de mercat. 
  Les bases de càlcul adoptades i el compliment de les exigències 
bàsiques de seguretat s’ajusten als documents bàsics del CTE. 
 

2.2.3. Estructura horitzontal: 
 

Descripció del sistema: 
  L’estructura horitzontal de l’edifici, tant de la coberta com del forjat 
sanitari, està formada per plaques alveolars de formigó pretesat per a sostre 
de 25 cm de cantell i 120 cm d'amplada (placa estàndard), amb un moment 
flector de 229 kN·m/m, per la formació de forjat de cantell 25+5 cm, amb 



 

 

 

una alçada lliure entre plantes entre 4 i 5 m, recolzades directament sobre 
mènsules. Reomplert de sinus entre plaques, zones d'enllaç amb 
recolzaments i capa de compressió realitzada amb formigó HA-25/B/12/IIa 
fabricat a central i evocat amb bomba. Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 
B 500 T 6x2,20 segons UNE-EN 10080.  
 
  També es realitzarà una llosa prefabricada massissa de formigó 
armat, de 16 cm de cantell, per la zona de la cancel·la, realitzada amb 
formigó HA-35/AC/10/IIa a fàbrica, armada amb acer corrugat segons UNE-
EN 10080 B 500 S, amb una inclinació del 5% respecte la horitzontal. 
 
  Per aguantar la llosa prefabricada de la cancel·la, es col·locaran unes 
biguetes IPN-180 d’acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, amb peça simple, 
de perfils laminats en calent, treballats a taller i amb una capa d'imprimació 
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.  
 
Paràmetres: 
  Els aspectes bàsics que s’han tingut en compte a l’hora d’adoptar el 
sistema estructural per a l’edificació que ens ocupa son principalment la 
resistència mecànica i estabilitat, la seguretat, la durabilitat, l’economia, la 
facilitat constructiva, la modulació i les possibilitats de mercat. 
 
  Les bases de càlcul adoptades i el compliment de les exigències 
bàsiques de seguretat s’ajusten als documents bàsics del CTE 

 



 

 

 

2.3. SISTEMA ENVOLUPANT 
 

  Definició constructiva dels diferents subsistemes de l’envolupant de 
l’edifici, amb descripció del seu comportament enfront a les accions a les que 
està sotmès (pes propi, vent, sisme, etc.), enfront al foc, seguretat d’ús, 
evacuació d’aigua i comportament enfront a la humitat, aïllament acústic i 
aïllament tèrmic, i les seves bases de càlcul. 
  L’aïllament tèrmic d’aquests subsistemes, la demanda energètica 
màxima prevista de l’edifici per a condicions d’estiu i de hivern i la seva 
eficiència energètica en funció del rendiment energètic de les instal·lacions.  
  
Envolupant edificada: Es composa de tots els tancaments de l’edifici. 
 
Envolupant tèrmica: Es composa dels tancaments de l’edifici que separen 
els sectors habitables de l’ambient exterior i les particions interiors que 
separen els sectors habitables dels no habitables. 
 
Comportament i bases de càlcul dels subsistemes a tenir en compte: 

• Pes propi, acció permanent DB SE-AE 
• Vent, acció variable DB SE-AE 
• Sisme, acció accidental DB SE-AE 
• Foc, propagació exterior DB SI 2, accessibilitat per façana DB SI 5, 

propagació interior DB SI 1 
• Seguretat d’ús, impacte DB SU 2, caigudes DB SU 1 
• Evacuació d’aigua, evacuació d’aigua DB HS 5 
• Comportament enfront a la humitat, protecció enfront a la humitat 

DB HS 1 
• Aïllament acústic, protecció contra el soroll DB-HR 
• Aïllament tèrmic, limitació de la demanda energètica DB HE 1 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
2.3.1. Esquema de l’envolupant tèrmica de l’edifici (CTE, 

DB-HE) 
 

 
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment 
dels Documents Bàsics del CTE.  
A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolupant 
exterior que afecten a la part de la intervenció que es durà a terme: 

• Façanes (4 façanes murs prefabricats formigó) 
• Coberta plana 
• Coberta inclinada 
• Obertures (balconeres i finestres) 
• Parets en contacte amb espais no habitables (parets i envans 

interiors) 
• Sòls en contacte amb espais no habitables (forjat sanitari) 
• Murs sota rasant 
• Sòls en contacte amb el terreny (solera) 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves 
característiques i prestacions segons els Documents Bàsics del CTE que li 
siguin d’aplicació. Les solucions que no tenen alguna exigència no tenen 
reflectida la seva prestació. 

 
 
 
 
 
 

Sobre rasant  

Exterior (EXT) 

Façanes  

Cobertes 
Coberta plana 

Coberta inclinada 
Terrasses i balcons  
Obertures  

Interior (INT) 

Parets en contacte 
amb 

Espais habitables 

Espais no habitables 

Sòls en contacte amb 
Espais habitables 
Espais no habitables 
Terreny 

Sota rasant  

Exterior (EXT) 
Murs  

Sòls  

Interior (INT) 

Parets en contacte 
amb 

Espais habitables 

Espais no habitables 

Sòls en contacte amb 
Espais habitables 
Espais no habitables 
Terreny 

Mitgeres  
Exterior (EXT)  

Interior (INT)  

Espais exteriors 
a l’edificació Exterior (EXT) Sòls en contacte amb el terreny 



 

 

 

2.3.2. Façanes 
 
 Els tancaments exteriors de les façanes estaran composades per: 

 

Composició Gruix (cm) 
Panell estructural de formigó prefabricat  16,00 
Trasdosat interior de cartró guix amb aïllament per l’interior 8,50 (6,00 aill) 

Gruix total 24,50 (25,00) 
 

Les façanes es realitzaran exteriorment, amb un panell estructural prefabricat 
de formigó armat, que formarà l’estructura portant de l’edifici. Aquests panells 
majoritàriament estan realitzats amb una placa estàndard de 242 cm d'amplada, 16 
cm de gruix i una alçada total de 600 cm. 

Interiorment es trasdosaran totes les façanes amb plaques de guix laminat 
format per estructura senzilla normal amb perfilaria autoportant de planxa d'acer 
galvanitzat, amb un gruix total de 85 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm 
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, 
fixada mecànicament. Es col·locarà una banda acústica sota els perfils perimetrals de 
les divisòries. Quan aquest trasdosat coincideixi amb l’interior dels banys i 
magatzems, les plaques seran hidròfugues. 

Es col·locarà un aïllament de poliestirè extruït de 60 mm de gruix per l’interior 
del tradosat.  
 A continuació procedim a enumerar els diferents requisits de la façana que 
s’han de tenir en compte en el projecte: 
 

Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI) 

Paràmetres a assolir Valor 
Resistència al foc dels tancaments de façana EI 60 
Resistència al foc dels elements estructurals R 60 
Reacció al foc del material de revestiment de la façana B-s3,d2 

 

Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (DB-SUA) 

Paràmetres a assolir Valor 
Alçada de la barana de protecció de la façana: 

– desnivell ≤6,00 m 
– desnivell >6,00 m 

 
No Aplica 
No Aplica 

 

Document Bàsic de Protecció enfront el Soroll (DB-HR) 

Paràmetres a assolir Valor 
Protecció davant el soroll procedent de l’exterior 
D2m,nT,Atr en dBA ≥30 dBA 

Temps màxim de reverberació 0,7s 
 

Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB-HE) 

Paràmetres a assolir Valor 
Zona climàtica C2 
Coeficient mitjà de transmitància tèrmica límit (UMlim) ≤0,73 W/m2 K 
Transmitància tèrmica màxima façanes ≤0,95 W/m2 K 
Càrrega espai habitable (dissipació calor interior) Càrrega interna baixa 
Classe d’higrometria  ≤3 
Comprovació de la limitació de condensacions superficials 
dels tancaments i dels ponts tèrmics 

fRsi,min>0,56 
 

Document Bàsic de Salubritat (DB-HS) 

Paràmetres a assolir Valor 
Presència d’aigua Baixa 
Grau impermeabilitat mínim exigit a façanes 3 



 

 

 

Grau exposició al vent V3 
Alçada coronació de l’edifici <15 m 
Zona pluviomètrica III 
Zona eòlica C 
Classe d’entorn edifici Terreny tipus III (E0) 

 
2.3.3. Coberta plana 

 
La coberta plana estarà composada per: 

 
Composició Gruix (cm) 
Grava de material reciclat de formigó 10,00 
Capa separadora a base de geotèxtil no teixit, de filaments 
continus, 70% polipropilè y 30% polietilè, units tèrmicament, 
estables a los rajos ultraviolats. 

0,30 

Aïllament de poliestirè extruït XPS 5,00 
Capa separadora a base de geotèxtil no teixit, fabricat a base de 
fibra curta de polièster de 120, ±5% g/m², units tèrmicament 

0,30 

Membrana de cautxú sintètic del Terpolímer de Etilè – Propilè – 
Diè (EPDM), vulcanitzada al 100% 

0,50 

Formigó cel·lular de pendents de gruix variable 10 (gruix mitjà) 
Placa alveolar pretesada formigó armat + capa de compressió 25,00 
Aïllament de llana de roca 4,00 
Fals sostre de cartró guix amb vel de fibra per darrera 1,25 

Gruix total 56,35 (57,00) 
 

Les coberta plana invertida està composada des de l’exterior cap a l’interior, 
amb un acabat de grava de material reciclat de formigó, de 20 a 40 mm de diàmetre, 
de 10 cm de gruix, col·locada sense adherir. 

Un geotèxtil no teixit, de filaments continus, 70% polipropilè y 30% polietilè, 
units tèrmicament, estables als rajos ultraviolats, amb un pes de 190 a 200 g/m2, 
col·locat no adherit. 

Un aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de 
gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i 1,351 
m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir. 

Un geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 
a 200 g/m2, col·locat sense adherir. 

Una membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina 
d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no adherida. 

Una formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 
300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà. 

L’estructura horitzontal de la coberta està formada per plaques alveolars de 
formigó pretesat per a sostre de 25 cm de cantell i 120 cm d'amplada (placa 
estàndard), amb un moment flector de 229 kN·m/m, per la formació de forjat de 
cantell 25+5 cm, amb una alçada lliure entre plantes entre 4 i 5 m, recolzades 
directament sobre mènsules. Reomplert de sinus entre plaques, zones d'enllaç amb 
recolzaments i capa de compressió realitzada amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat a 
central i evocat amb bomba. Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
segons UNE-EN 10080. 

Finalment per l’interior, es col·locarà un cel ras continu de plaques de guix 
laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), 
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i 
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de 
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Amb un 
aïllament de llana de roca pel seu interior. 

A continuació procedim a enumerar els diferents requisits de les cobertes 
planes que s’han de tenir en compte en el projecte: 



 

 

 

 

Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI) 

Paràmetres a assolir Valor 
Resistència al foc del les cobertes planes EI 60 
Resistència al foc dels elements estructurals R 60 
Reacció al foc material capa protecció coberta BROOF(t1) 

 

Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (DB-SUA) 

Paràmetres a assolir Valor 
Alçada de la barana de protecció de la coberta: 

– desnivell ≤6,00 m 
– desnivell >6,00 m 

 
No Aplica 
No Aplica 

 

Document Bàsic de Protecció enfront el Soroll (DB-HR) 

Paràmetres a assolir Valor 
Protecció davant el soroll procedent de l’exterior 
D2m,nT,Atr en dBA 

≥30 dBA 

Temps màxim de reverberació 0,7s 
 

Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB-HE) 

Paràmetres a assolir Valor 
Zona climàtica C2 
Coeficient mitjà de transmitància tèrmica límit (UClim) ≤0,41 W/m2 K 
Transmitància tèrmica màxima coberta ≤0,53 W/m2 K 
Càrrega espai habitable (dissipació calor interior) Càrrega interna baixa 
Classe d’higrometria  ≤3 
Comprovació de la limitació de condensacions superficials 
dels tancaments i dels ponts tèrmics 

fRsi,min>0,56 
 

Document Bàsic de Salubritat (DB-HS) 

Paràmetres a assolir Valor 
Grau impermeabilitat mínim exigit a cobertes Únic 
 

2.3.4. Coberta inclinada 
 

La coberta inclinada estarà composada per: 
 

Composició Gruix (cm) 
Membrana impermeable auto protegida 0,30 
Placa alveolar pretesada formigó armat + capa de compressió 25,00 
Aïllament de llana de roca 6,00 
Fals sostre de cartró guix amb vel de fibra per darrera 1,25 

Gruix total 32,55 (33,00) 
 

Les coberta plana invertida està composada des de l’exterior cap a l’interior, 
amb una membrana impermeable auto protegida, de gruix 1,2 mm, d'una làmina de 
PVC-P (clorur de vinil) plastificada, flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de 
malla de polièster, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica.  

L’estructura de la coberta està formada per plaques alveolars de formigó 
pretesat, inclinades un amb una pendent del 5%, per a sostre de 25 cm de cantell i 
120 cm d'amplada (placa estàndard), amb un moment flector de 229 kN·m/m, per la 
formació de forjat de cantell 25+5 cm, amb una alçada lliure entre plantes entre 4 i 5 
m, recolzades directament sobre estructura metàl·lica. Reomplert de sinus entre 
plaques, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de compressió realitzada amb 
formigó HA-25/B/12/IIa fabricat a central i evocat amb bomba. Malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 segons UNE-EN 10080. 



 

 

 

Finalment per l’interior, es col·locarà un cel ras continu de plaques de guix 
laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), 
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i 
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de 
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Amb un 
aïllament de llana de roca pel seu interior. 

A continuació procedim a enumerar els diferents requisits de les cobertes 
planes que s’han de tenir en compte en el projecte: 
  Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI) 

Paràmetres a assolir Valor 
Resistència al foc del les cobertes inclinades EI 60 
Resistència al foc dels elements estructurals R 60 
Reacció al foc material capa protecció coberta BROOF(t1) 

 

 Document Bàsic de Protecció enfront el Soroll (DB-HR) 

Paràmetres a assolir Valor 
Protecció davant el soroll procedent de l’exterior 
D2m,nT,Atr en dBA ≥30 dBA 

Temps màxim de reverberació 0,7s 
 

 Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB-HE) 

Paràmetres a assolir Valor 
Zona climàtica C2 
Coeficient mitjà de transmitància tèrmica límit (UClim) ≤0,41 W/m2 K 
Transmitància tèrmica màxima coberta ≤0,53 W/m2 K 
Càrrega espai habitable (dissipació calor interior) Càrrega interna baixa 
Classe d’higrometria  ≤3 
Comprovació de la limitació de condensacions superficials 
dels tancaments i dels ponts tèrmics 

fRsi,min>0,56 
 

 Document Bàsic de Salubritat (DB-HS) 

Paràmetres a assolir Valor 
Grau impermeabilitat mínim exigit a cobertes Únic 

 
2.3.5. Obertures (balconeres i finestres) 

 

 Tots els tancaments exteriors es realitzaran amb perfils d’alumini, amb 
trencament de pont tèrmic i vidres laminars aïllants de seguretat. Aquests 
paràmetres donen acompliment a les exigències del CTE.  
 Els tancaments practicables exteriors son els següents: 
 

P1- Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 375x200 cm, 
amb porta d'alumini lacat amb dues fulles batents, per poder-ne fixar una d'elles, 
amb tarja superior d'alumini i vidre, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, 
pany de cop i clau, amb vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna 
incolora de 6+6 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 12 mm de gruix 
i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butirals transparents. 
 

P2- Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 220x320 cm, 
amb porta d'alumini lacat amb dues fulles batents, per poder-ne fixar una d'elles, 
amb dos targes fixes laterals, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, pany de 
cop i clau, amb vidre aïllant de dos vidres trempats amb lluna incolora de 6+6 amb 
1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de 
lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent. 
 

PS1- Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 175x210 
cm, amb porta de seguretat d'alumini lacat amb dues fulles batents amb sentit 
d'obertura cap a l'exterior, amb vidre aïllant de dos vidres laminars trempats amb 



 

 

 

lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 12 mm de 
gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent. 
 

PS2- Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 175x210 
cm, amb porta de seguretat d'alumini lacat amb dues fulles batents amb sentit 
d'obertura cap a l'exterior, amb vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat 
amb lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 12 
mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent, 
col·locat segons mides plànols. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars 
necessaris per a deixar els treballs totalment acabats. 
 

F1- Finestra oscil·lobatent, 1 fulla, per a un buit d'obra aproximat de 175x125 cm, 
d'alumini lacat, amb vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna 
incolora de 6+6 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 12 mm de gruix 
i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent. 
 

F2- Balconera fixa, per a un buit d'obra aproximat de 175x215 cm, d'alumini lacat 
amb una sola fulla, amb vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna 
incolora de 6+6 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 12 mm de gruix 
i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent. 
 

F2.1- Balconera fixa, per a un buit d'obra aproximat de 175x215 cm, d'alumini lacat 
amb una sola fulla, amb vidre aïllant de dos vidres trempats amb lluna incolora de 
6+6 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre 
laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent. 
 

F3- Tancament exterior fixe per a un buit d'obra aproximat de 220x320 cm, amb 
finestra d'alumini lacat amb una fulla fixa, amb vidre aïllant de dos vidres laminars 
de seguretat amb lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral de color estàndard, cambra 
d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral 
transparent. 

 
A continuació procedim a enumerar els diferents requisits de les fusteries 

exteriors que s’han de tenir en compte en el projecte: 
 

Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (DB-SUA) 

Paràmetres a assolir Valor 
Alçada dels ampits de finestres: 

– desnivell ≤6,00 m 
– desnivell >6,00 m 

 
0,95 m 

No aplica 
Alçada màxima de les obertures (balconeres o 
finestres) 2,15m les balconeres 

vidres balconeres tenen un nivell d’impacte 
nivell d’impacte 1, 

ruptura de forma segura 
segons la seva situació 

 

Document Bàsic de Protecció enfront el Soroll (DB-HR) 

Paràmetres a assolir Valor 
Aïllament del soroll aeri R ≥30 dBA 

 

Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB-HE) 

Paràmetres a assolir Valor 
Zona climàtica C2 
Transmitància tèrmica màxima vidres i marcs ≤4,40 W/m2 K 
Càrrega espai habitable (dissipació calor interior) Càrrega interna alta 
Classe d’higrometria  ≤3 
Comprovació de la limitació de condensacions superficials 
dels tancaments i dels ponts tèrmics 

fRsi,min>0,52 

 



 

 

 

2.3.6. Parets interiors en contacte amb espais no 
habitables (entre edifici i vestíbul) 

 

 La paret interior que separa el vestíbul de l’edifici té la mateixa composició 
que les façanes. Els tancaments exteriors de les façanes estaran composades per: 

 

Composició Gruix (cm) 
Panell estructural de formigó prefabricat  16,00 
Trasdosat interior de cartró guix amb aïllament per l’interior 8,50 (6,00 aill) 

Gruix total 24,50 (25,00) 
 

Aquestes parets, es realitzaran exteriorment, amb un panell estructural 
prefabricat de formigó armat, que formarà l’estructura portant de l’edifici. Aquests 
panells majoritàriament estan realitzats amb una placa estàndard de 242 cm 
d'amplada, 16 cm de gruix i una alçada total de 600 cm. 

Interiorment es trasdosaran totes les façanes amb plaques de guix laminat 
format per estructura senzilla normal amb perfilaria autoportant de planxa d'acer 
galvanitzat, amb un gruix total de 85 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm 
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, 
fixada mecànicament. Es col·locarà una banda acústica sota els perfils perimetrals de 
les divisòries. Quan aquest trasdosat coincideixi amb l’interior dels banys i 
magatzems, les plaques seran hidròfugues. 

Es col·locarà un aïllament de poliestirè extruït de 60 mm de gruix per l’interior 
del tradosat.  
 A continuació procedim a enumerar els diferents requisits de la façana que 
s’han de tenir en compte en el projecte: 
 

Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI) 

Paràmetres a assolir Valor 
Resistència al foc dels tancaments de façana EI 60 
Resistència al foc dels elements estructurals R 60 
Reacció al foc del material de revestiment de la façana B-s3,d2 

 

Document Bàsic de Protecció enfront el Soroll (DB-HR) 

Paràmetres a assolir Valor 
Aïllament acústic global del soroll aeri ac ≥30 dBA 

 

Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB-HE) 

Paràmetres a assolir Valor 
Zona climàtica C2 
Coeficient mitjà de transmitància tèrmica límit (UMlim) ≤0,73 W/m2 K 
Transmitància tèrmica màxima façanes ≤0,95 W/m2 K 
Càrrega espai habitable (dissipació calor interior) Càrrega interna baixa 
Classe d’higrometria  ≤3 
Comprovació de la limitació de condensacions superficials 
dels tancaments i dels ponts tèrmics 

fRsi,min>0,56 
 

Document Bàsic de Salubritat (DB-HS) 

Paràmetres a assolir Valor 
Presència d’aigua Baixa 
Grau impermeabilitat mínim exigit a façanes 3 
Grau exposició al vent V3 
Alçada coronació de l’edifici <15 m 
Zona pluviomètrica III 
Zona eòlica C 
Classe d’entorn edifici Terreny tipus III (E0) 

 



 

 

 

2.3.7. Sòls en contacte amb espais no habitables (forjat 
sanitari) 

 

 El sòl en contacte amb espais no habitables, és el forjat sanitari i aquest 
està composat per:  
 

Composició Gruix (cm) 
Placa alveolar pretensada formigó armat + capa de compressió  25,00 
Aïllament de poliestirè extruït  5,00 
Morter autonivellant  6,00 
Paviment de gres porcelànic + morter adhesiu 3,00 

Gruix total 39,00 
 

El forjat sanitari es composa des de la cara exterior cap a la cara interior, 
d’unes plaques alveolars pretesades de formigó armat i una capa de compressió que 
junts configuren l’estructura del forjat. Per sobre d’aquest es col·locarà un aïllament 
tèrmic de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, sobre l'estructura del forjat sanitari, 
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,95 m2K/W, de gruix 55 
mm amb la superfície ranurada i cantell mitjamossa, col·locades sense adherir. 
 Finalment es col·locarà un paviment de gres porcelànic d’acabat. 

A continuació procedim a enumerar els diferents requisits del sòl en contacte 
amb espais no habitables (forjat sanitari) que s’han de tenir en compte en el projecte: 

 

Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI) 

Paràmetres a assolir Valor 
Reacció al foc del forjat sanitari exclòs 

 

Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB-HE) 

Paràmetres a assolir Valor 
Zona climàtica C2 
Coeficient mitjà de transmitància tèrmica límit (USlim) ≤0,50 W/m2 K 
Transmitància tèrmica màxima Sols ≤0,65 W/m2 K 
Càrrega espai habitable (dissipació calor interior) Càrrega interna baixa 
Classe d’higrometria  ≤3 
Comprovació de la limitació de condensacions superficials 
dels tancaments i dels ponts tèrmics 

fRsi,min>0,56 
 

Document Bàsic de Salubritat (DB-HS) 

Paràmetres a assolir Valor 
Presència d’aigua Baixa 
Grau impermeabilitat mínim exigit a sols 2 
Coeficient de permeabilitat del terreny 10-⁴(≤10-⁵<Ks<10-²) 

 



 

 

 

2.3.8. Murs sota rasant 
 

 Els murs exteriors sota rasant estaran composats per: 
 

Composició Gruix (cm) 
Panell estructural de formigó prefabricat  16,00 
Pintura impermeabilitzant NP 
Làmina de nòduls (huevera) 2,00 
Geotèxtil 0,30 
Grava de drenatge 50,00 (variable) 

Gruix total 68,30 (69,00) 
 

Els murs sota rasant son els mateixos pannells estructurals de formigó 
prefabricat que les façanes. La cara interior d’aquests dona directament a l’interior del 
forjat sanitari i no es col·locarà cap revestiment.  

En canvi, per la cara exterior d’aquest, es col·locarà una impermeabilització del 
parament amb una emulsió bituminosa de caràcter aniònic, per a impermeabilització 
tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes modificada amb 
làtex, d’aplicació en fred, obtinguda per la dispersió en aigua de petites partícules de 
betum asfàltic modificat amb làtex, en presencia d’un agent emulsionant de caràcter 
aniònic.  

Abans de realitzar l’aplicació de la pintura bituminosa, es realitzarà una mitja 
canya de morter i tot seguit una làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat 
(PEAD) de color marró, unida per termofusió a un geotèxtil no tejixit de polipropilè 
calandrat de 115 g/m2 a una de les seves cares, amb nòduls de 10 mm d'alçària 
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2, fixada 
mecànicament sobre el parament vertical.  

Finalment es col·locarà un emmacat de grava in un tub de drenatge resseguint 
tota la fonamentació correguda. (capa filtrant i capa drenant). 
 A continuació procedim a enumerar els diferents requisits dels murs sota 
rasant que s’han de tenir en compte en el projecte: 
 

Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI) 

Paràmetres a assolir Valor 
Resistència al foc dels elements estructurals R 60 

 

Document Bàsic de Salubritat (DB-HS) 

Paràmetres a assolir Valor 
Presència d’aigua Baixa 
Grau impermeabilitat mínim exigit a murs 1 
Coeficient de permeabilitat del terreny 10-⁴(≤10-⁵<Ks<10-²) 

 



 

 

 

2.3.9. Sòls exteriors en contacte amb el terreny (solera) 
 

Paviment de la vorera perimetral exterior: 
El sòl en contacte amb el terreny es realitzarà amb una solera de formigó armat i 
està composada per: 
 

Composició Gruix (cm) 
Solera de formigó armat raspada per anar vista 15,00 
Geotèxtil de polietilè 0,30 
Emmacat de grava  15,00 

Gruix total 27,30 (28,00) 
  

 La solera serà de 15 cm de gruix de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, amb 
acabat raspat, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm 
de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de 
paviment 100% del PN. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS.  
 
Paviment espai polivalent: 
El sòl en contacte amb el terreny en aquest cas es realitzarà amb una solera amb la 
següent composició: 
 
Composició Gruix (cm) 
Subbase de sauló, estable i compactada 50,00 
Subbase tot-u artificial  30,00 
Membrana impermeabilitzant, flexible de PVC 0,30 
Solera de formigó armat raspada per anar vista 15,00 

Gruix total 95,30 (96,00) 
 
 Primer de tot es col·locarà una subbase de sauló de 50 cm de gruix, de 
manera de manera que quedi estable i compactada, amb estesa i piconatge del 
material al 95 % del PM del proctol modificat. 
 Per sobre de la capa de sauló es col·locarà una altra subbase de tot-u 
artificial procedent de granulat reciclat, de 30 cm de gruix mínim, també amb 
estesa i piconatge del material al 95 % del PM. 
 Tot seguit una membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible no 
resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre, col·locada 
sense adherir al suport. 
 I finalment un d’acabat, amb una solera de formigó HM-30/P/20/I, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix. 
Amb addicció de 4 kg/m2 de pols de quars, amb una planimetria òptima amb una 
tolerància de 3 mm en el regle de 3 m, respecte el pla inclinat teòric. Pendents de 
0,8% cap als laterals. Per evitar esquerdes de dilatació/retracció està tallat en 
pastilles de 5,50x5,50 m, amb una junta de dilatació de 8 mm, cada 20 m2 com a 
mínim, convenientment segellades amb neoprè. El rejuntat dels junts de dilatació 
és de massilla flexible tipus sikaflex o equivalent. L’acabat de la pista és a base de 
pintura epoxi.  
 La solera portarà una malla electrosoldada de barres corrugades d’acer, 
elaborada a l’obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 8 - 8 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 
092 per a l’armadura de solera de formigó.  
 



 

 

 

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
 

Es defineixen en aquest apartat els elements de tancament i particions 
interiors. Els elements seleccionats compleixen amb les Prescripcions del Codi Tècnic 
de l’edificació, la justificació de la qual es desenvolupa en la memòria de projecte 
d’execució en els apartats específics de cada Document Bàsic. 

 
Definició dels elements de sectorització amb especificació del seu 

comportament enfront al foc i el seu aïllament acústic i altres característiques que 
siguin exigibles. 

S’entén per divisió interior, conforme al “Annex III Terminología” de la Part I 
del CTE, l’element constructiu de l’edifici que divideix el seu interior en recintes o 
sectors independents. Poden ser verticals o horitzontals.  

 
A continuació es dóna referència al comportament dels elements de 

sectorització enfront a les accions següents, segons els elements definits en la 
memòria descriptiva. 

Es descriurà també en aquest apartat aquells elements de la fusteria que 
formen part de les divisions interiors (fusteria interior). 

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels 
Documents Bàsics del CTE.  

 
A continuació es relacionen els subsistemes que formen part del sistema de 

compartimentació: 
• Divisions interiors 
• Fusteries interiors 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves 
característiques i prestacions segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin 
d’aplicació. Les solucions que no tenen alguna exigència no tenen reflectida la seva 
prestació. 

Comportament i bases de càlcul dels subsistemes a tenir en compte: 
• Comportament davant el foc: Resistència al foc DB SI 
• Aïllament acústic: Protecció contra el soroll DB-HR 
• Seguretat d’ús DB SUA 

 
 

2.4.1. Divisions interiors 
 

Les divisions interiors que formen les particions de les diferents estances, estan 
composades per: 

 

Composició Gruix (cm) 
Placa de guix laminat 1,50 
Aïllament de plaques semirígides de llana mineral 5,00 
Placa hidròfuga de guix laminat 1,50 

Gruix total 8,00 
 

Les divisòries interiors de compartimentació, es construiran amb plaques de 
guix laminat de 15 mm de gruix, tipus Knauf Standart o equivalent, cargolada a  
perfileria metàl·lica conformada d’acer galvanitzat de muntants verticals i canals 
horitzontals entre 46 i 55 mm, modulats cada 45 cm, fixats mecànicament, empastats 
i encintats. Es posarà banda acústica sota els perfils perimetrals de les divisòries. 
Tindran com aïllament plaques semirígides de llana de roca 50 mm en el seu interior. 

Les divisòries interiors dels banys i del magatzem, es construiran amb plaques 
hidròfugues de guix laminat de 15 mm de gruix (color verd), de la mateixa manera 
que en el cas anterior. 

 
 
 



 

 

 

2.4.2. Fusteries interiors 
 
 

A continuació enumerarem les diferents fusteries interiors que es poden trobar 
al projecte: 
A la zona de la cancel·la hi ha dos tancaments practicable per a un buit d'obra 
aproximat de 180x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb dues fulles batents, 
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat de 3+3 mm 
de gruix amb butiral transparent.  
 

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum 
de bastiment aproximada de 90x215 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i 
tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.  

 
Porta corredissa interior de fusta, tipus Krona o equivalent, amb estructura 

metàl·lica prefabricada interior, pintada, amb una llum de bastiment aproximada de 
90x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta.  

 
Conjunt de 6 portes corredisses de fusta de DM per a pintar o lacar, amb 

estructura de fusta de pi flandes per l'interior, pintada, de 175x210 cm i 160x210 cm, 
amb guies tipus Klein o equivalent, amb tapajunts de fusta.  

 
La ferramenta serà amb perns d’acer inoxidable, manetes d’alumini ∅ 20 mm 

amb acabat anoditzat plata, pany de cop i clau, topall, molla aérea. 
 

 
2.5. SISTEMA D’ACABATS 
 

Es defineixen en aquest apartat els elements d’acabats que s’utilitzaran en la 
intervenció, així com els paràmetres que determinen les previsions tècniques i que 
influeixen en l’elecció dels mateixos. Els elements seleccionats compleixen amb les 
Prescripcions del Codi Tècnic de l’edificació, la justificació de la qual es desenvolupa en 
la memòria de projecte d’execució en els apartats específics de cada Document Bàsic. 

A continuació es relacionen els diferents acabats: 
• Revestiments exteriors 
• Revestiments interiors 
• Paviments exteriors 
• Paviments interiors 
• Sostres interiors 

 
2.5.1. Revestiments exteriors 

 

Es realitzaran uns repassos puntuals al revestiment de la façana de l’edifici 
existent que està en contacte amb el vestíbul del nou edifici, amb un arrebossat de 
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, acabat remolinat i 
pintat amb el color que defineixi la DF. 

 
Es pintaran les façanes de l’edifici a ampliat, amb pintura plàstica per exteriors 

fent dibuxos “graffitis” per donar-li l’acabat de la façana (color blanc i vermell, igual al 
color de l’edifici existent. 

Es pintaran les parts horitzontals de la llosa de la coberta de la cancel·la del 
vestíbul d’entrada, amb una pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de 
resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada amb dues mans.  
 

2.5.2. Revestiments interiors 
 

 Els paraments interiors aniran pintats amb una capa de fons i dues d'acabat de 
pintura plàstica (color a determinar per la direcció facultativa). 
Els paraments interiors dels banys, aniran acabats amb un revestiment de rajola 



 

 

 

ceràmica esmaltada brillant, color a determinar per la DF, amb peces de 20x20 cm, 
col·locades amb adhesiu, sobre arrebossat previ. 
 A la zona del distribuïdor, es col·locarà un aplacat de parament vertical 
interior, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, 
hidròfug, de 19 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques. Rejuntat amb un 
segellador de juntes elàstic i adhesiu tipus Sikaflex o equivalent, preparat per lacar "in 
situ" amb color a determinar per la DF a obra, els taulers de DM es pintaran per 
ambdues cares a fi d’evitar guerxament, es deixaran aixecats del terra al mateix nivell 
que el sòcol. 
 Els paraments interiors de cartró guix aniran pintats amb una pintura plàstica 
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d’acabat (color a determinar per la 
direcció facultativa).. 

 
2.5.3. Paviments exteriors 
 

 El paviment exterior estarà format per una solera de formigó armat amb 
acabat raspat a totes les zones d’urbanització exteriors. 
 
 També es realitzarà un paviment exterior a la zona de la pista de l’espai 
polivalent amb un acabat de formigó amb addicció de 4 kg/m2 de pols de quars, amb 
una planimetria òptima amb una tolerància de 3 mm, en el regle de 3 m, respecte el 
pla inclinat teòric, pendents de 0,8% cap als laterals. Per evitar esquerdes de 
dilatació/retracció està tallat en pastilles de 5,50x5,50 m, amb una junta de dilatació 
de 8 mm, cada 20 m2 com a mínim, convenientment segellades amb neoprè. El 
rejuntat dels junts de dilatació és de massilla flexible tipus sikaflex o equivalent. 
L’acabat de la pista és a base de pintura epoxi. Fressar la superfície del formigó 
eliminant un gruix d’uns 2 cm i deixant-lo rugós. El procediment per al rejuntat serà el 
següent: neteja i assecat dels junts, aplicació d’emprimació Sikaprimer, o equivalent, i 
massillat amb Sikaflex Pro3 WF. o equivalent. Finalment, caldrà pintar i marcar la 
nova superfície del paviment, amb pintura al poliuretà.  
 
 La resta del jardí no es pavimentarà, es compactaran les zones on s’hagi 
remogut la terra, tret de la zona de plantació que serà de terra vegetal per el cultiu. 

 
2.5.4. Paviments interiors 

 

El paviment interior serà de rajola ceràmica de gres porcelànic premsat polit 
compacte de gran format, de forma rectangular de 60x30 cm, igual que el paviment 
de l’edifici existent, col·locat a trencajunt, a truc de maceta sobre una capa de morter 
de ciment de 3 cm de gruix. 

Els sòcols seran del mateix gres porcelànic dels paviments. 
 

2.5.5. Sostres interiors 
 

Els fals sostres seran continus amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga 
(H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer 
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris 
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , 
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. 

 
També es col·locarà un fals sostre continu format per una placa amb perforació 

rectilínia 12/25 (18,1%) de espessor 12,5 mm i amb una vel de fibra pel darrera, 
cargolada a una estructura metàl·lica oculta d'acer galvanitzat d'estructura primària 
60x27x0,6 mm modulada a 1000 mm e/e i suspesa del forjat o element suport 
mitjançant barres roscades combinades cada 900 mm, i estructura secundària fixada 
perpendicularment a la primària i a diferent nivell mitjançant cavallets i amb 
modulació de 320 mm e/e.  

 



 

 

 

Els paraments horitzontals interiors de cartró guix, aniran pintats amb color a 
determinar per la DF, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora 
i dues d’acabat. 

 
 
2.6. SISTEMES DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I 

SERVEIS 
 

S’indicaran les dades de partida, els objectius a complir, les prestacions i les 
bases de càlcul per a cada un dels subsistemes. 

Totes les instal·lacions, la seva implantació, els materials i elements que les 
composen queden definits en els corresponents plànols i les seves especificacions en 
els Plecs de Condicions. 

 
2.6.1. Criteris generals de les instal·lacions de l’edifici 

 
L’edifici actual el qual es durà a terme l’ampliació, actualment disposa de les 

infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, telecomunicacions, aire condicionat, 
aigua calenta, i clavegueram corresponents.  

 
S’ha previst que amb la intervenció que es durà a terme, l’edifici disposi dels 

següents serveis d’instal·lacions: 
• Recollida i evacuació de residus 
• Evacuació d’aigües pluvials i residuals 
• Subministrament elèctric, il·luminació i pressa de terra 
• Telecomunicacions (telefonia bàsica) 
• Subministrament d’aigua 
• Sistemes de climatització i ventilació 
• Instal·lacions tèrmiques 
• Instal·lació de protecció contra incendis i alarma 

 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del 

CTE i de la resta de normativa d’aplicació. 
 

2.6.2. Recollida i evacuació de residus. 
 

Es preveuen els espais necessaris per a la recollida i evacuació de residus de 
l’edifici per tal de satisfer l’exigència bàsica HS-2. 

I també donant compliment a l’Ordenança Municipal de residus que regula un 
sistema de recollida d’escombraries mitjançant contenidors de carrer. 

Per tant, es decideix ubicar a l’interior de l’edifici els espais per 
emmagatzematge mòbils de les 5 fraccions de residus. Els espais destinats a matèria 
orgànica i envasos lleugers es disposen a l’alçada del punt més alt és >1,20 m. 
L’acabat de les superfícies de qualsevol element situat a menys de 30 cm dels límits 
de l’espai d’emmagatzematge serà impermeable i fàcilment rentable. 

 
Capacitat d’emmagatzematge (C)(dm3) per cada fracció: 
 

• Paper i cartró: 10,85 x 6 usuaris= 65,10 dm3 (30x50x50 cm= 75 dm3) 
• Matèria orgànica: 3,00 x 6 usuaris= 18,00 dm3 (20x50x50 cm= 50 

dm3) 
• Envasos lleugers: 7,80 x 6 usuaris= 46,80 dm3 (20x50x50 cm= 50 

dm3) 
• Vidre: 3,36 x 6 usuaris= 20,16 dm3 (20x50x50 cm= 50 dm3) 
• Varis: 10,50 x 6 usuaris= 63,00 dm3 (30x50x50= 75 dm3) 

 



 

 

 

2.6.3. Evacuació d’aigües pluvials i residuals 
 

El projecte fa referència a totes les instal·lacions d’evacuació d’aigües pluvials i 
residuals, en tots els aspectes, fins a la connexió amb la xarxa pública. La tramitació i 
despeses de tots els permisos i legalitzacions, aniran a conta de l’instal·lador. Totes 
les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent. 

La connexió dels aparells d’evacuació que ho necessitin aniran a conta de 
l’instal·lador que realitzi l’ instal·lació d’evacuació. 

El projecte s’ha estudiat tenint les següents consideracions: L’aigua de 
evacuació no serà sotmesa a cap tipus de tractament. Les aigües pluvials de la 
coberta i de les terrasses, es recolliran per sistema de evacuació separatiu.  

La instal·lació d’evacuació recull les aigües pluvials i residuals i les condueix a 
la xarxa municipal, evitant l’entrada de gasos de la instal·lació als locals amb la 
col·locació de taps hidràulics.  

La nova instal·lació es connectarà a l’escomesa ja existent. La instal·lació es 
dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d’altres 
reglamentacions en quant a: 

Ventilació:  
Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i 

garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 
Traçat:  
El traçat i la pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües i dels 

residus evitant-ne la retenció. 
El traçat de les conduccions serà el més senzill possible, per tal d’aconseguir 

una circulació fàcil per gravetat. Estaran ventilades en la seva part superior a coberta.  
La pendent mínima de la xarxa horitzontal de desaigües serà del 3% i es 

situaran sempre por sota de qualsevol altra instal·lació. 
Dimensionat:  
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals 

previsibles en condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació 
de les aigües. 

Manteniment:  
Es dissenya de manera que la xarxa sigui accessible per el seu manteniment i 

reparació. 
Els pericons han de ser registrables amb angles arrodonits. S’hauran de 

preveure els registres necessaris, especialment al final de cada brancal i canvis de 
sentit, per tal de facilitar els treballs de manteniment. 

S’estudiarà el risc de retorn de les aigües de la xarxa de clavegueram i el nivell 
del col·lector general i s’instal·laran els mecanismes necessaris pel correcte 
funcionament. 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS5 
mitjançant el compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les 
especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Eco eficiència, així com  les especificacions 
del “Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003). 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica en plànols. 
Disseny i posada en obra: 
La xarxa d’evacuació d’aigües pluvials i residuals de l’edifici, connectarà a la 

xarxa de clavegueram urbà, com que la xarxa pública encara no disposa de xarxa 
separativa es realitzarà tota la instal·lació interior fins a les arquetes independents de 
sortida, a partir d’aquestes es realitzarà connexió entre elles amb una única sortida. 

Materials i equips: 
Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie C per als 

baixants i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements 
especials es resolen amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i 
amb junta de goma en trams de baixants i col·lectors.  

Les conduccions es situaran en l’interior de rases, sobre una solera de formigó, 
amb pendents reglamentaris per a una correcta evacuació (mínim 1.5%) i seran de 



 

 

 

PVC. Les canonades penjades dels forjats es subjectaran a intervals regulars i iguals 
d’1,50 m aproximadament, col·locant registres a l’extrem de cada col·lector.  

Els baixants exteriors han de ser de materials que no siguin afectats pels raigs 
ultraviolats de la llum solar, i la xarxa ha d’estar permanentment subjectada. Els 
baixants per façana es protegiran fins a una alçada 2m com a mínim. 

Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat i seran 
accessibles. 

Tant la instal·lació subterrània com la que no ho és, es realitzarà amb tubs de 
PVC de la sèrie C amb unions per junta tòrica i de pressió per els col·lectors 
horitzontals i els que transporten aigües residuals, utilitzant els següents diàmetres: 
40, 50, 90, 110, 125, 150 i 200, segons normes UNE 53114, de 3,2 mm de gruix. 

 La xarxa horitzontal subterrània després de l’última arqueta es realitzarà amb 
tub de formigó de pressió de diàmetres 200 mm. i juntes amb anells, col·locades 
sobre solera de formigó de 10 cm i llit de sorra, i pendent mínima del 3%. 

Les arquetes i pous de pas seran de 45 x 45 cm de llum interior i amb altura 
variable segons pendents. Es realitzaran amb mur de maó perforat de 14 cm de gruix 
R-100 kg/cm², amb junts de morter de ciment Portland M-40 de 1 cm de gruix. 
L’interior anirà arrebossat amb morter de ciment Portland 1:3, brunyiment  amb 
angles arrodonits. S’hauran de prevenir els registres necessaris, especialment al final 
de cada brancal i canvis de sentit, per tal de facilitar els treballs de manteniment. 

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 Productes de la 
construcció del DB HS 4. 
 

2.6.4. Subministrament elèctric, il·luminació i presa de 
terra. 

 
SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT: 
L’edifici disposa de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior 

de 230 volts en alimentació monofàsica i 230/400 volts en alimentació trifàsica), 
garantint la seguretat de les persones i dels bens i assegurant el normal funcionament 
d’altres instal·lacions i serveis. 

Disseny i posada en obra: 
La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que 

garanteixi la potència i estabilitat necessària pel correcte funcionament de 
l’equipament en condicions de seguretat. 

La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i 
equips, i les característiques que cal satisfer es complimentaran d’acord el que 
especifica el REBT i les Normes Tècniques Particulars i es recullen a continuació en la 
fitxa resum de la instal·lació elèctrica. S’utilitzaran el espai existents en l’edifici 
existent. 

Materials i equips: 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions 

corresponents del REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, 

queden recollides a la fitxa resum de la instal·lació que s’adjunta al final d’aquest 
apartat. 

Dimensionat: 
Es seguirà l’esquema unifilar i la previsió de càrregues . 
 
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curt-cirucuits dels 

circuits interiors seran de tall unipolar i tindran els pols protegits que correspongui 
al nombre de fases del circuit que protegeixin. Les seves característiques 
d’interrupció estaran d’acord amb les corrents admissibles dels conductors del 
circuit que protegeixen. 

La determinació de les característiques de la instal·lació s’efectuarà d’acord 
amb allò assenyalat a la Norma UNE 20.460-3.  



 

 

 

Els conductors i cables seran de coure i sempre aniran aïllats, excepte quan 
hi vagin muntats sobre aïlladors tal i com s’indica a la Normativa vigent. Aquests 
seran fàcilment identificables, especialment pel que respecta al conductor neutre i 
al conductor de protecció. El conductor neutre s’identificarà amb el color blau clar i 
el de protecció amb el color verd-groc. Tots els conductors s’identificaran pels 
colors marró o negre. 

Per a un muntatge ordenat i per a facilitar un bon manteniment s’ha previst 
el pas de les línies generals per safates amb tapa no propagadora de flama en cas 
d’incendi i amb un grau de protecció contra la penetració d’objectes de IP2X. 

Els conductors a utilitzar per a l'alimentació dels punts de consum, seran de 
coure, del tipus doble coberta PVC o similar per a 750 V protegits amb tubs d'acer, 
de PVC semirígids i corrugats reforçats i de coure, del tipus RZ1K 0,6/1KV. 

Els conductors a utilitzar per a la interconnexió de quadre general al 
subquadre de SAI, seran de coure, del tipus RZ1K 0,6/1KV protegits amb tubs 
corrugats reforçats. 

Els cables i sistemes de conducció de cables han d’instal·lar-se de manera 
que no es redueixin les característiques de l’estructura de l’edifici en la seguretat 
contra incendis. 

Els cables seran no propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda. Els cables amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 
part 4 ó 5 compleixen amb aquesta prescripció. 

Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als 
classificats com “no propagadors de flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50085-
1 i UNE-EN 50086-1, compleixen amb aquesta prescripció. 

Les derivacions o empalmes, es faran en a l'interior de caixes de connexió 
del grau de protecció corresponent, mitjançant borns de connexió, no permetent-se  
la unió o connexió de dos cables mitjançant retorciment dels mateixos. 

Les dimensions d'aquestes caixes serà tal que permeti allotjar en el seu 
interior de forma sobrant, tots els conductors que tingui que allotjar. La profunditat 
equivalent, al menys, al diàmetre del tub més gran més un 50%. Les dimensions 
mínimes seran de 40 mm de profunditat i 80 mm de diàmetre o costat inferior. 

Els mecanismes a utilitzar  (polsadors ,  interruptors, commutadors,  presses 
de corrent, etc ...) serà de la firma BTICINO de la sèries S-LIGHT per anar en 
muntatge encastat o de superfície i tindran el grau de protecció corresponent per a 
cada dependència. 

Els interruptors, polsadors i commutadors seran en general, d'una intensitat 
nominal de 10 A i les presses de corrent generals seran d'una intensitat nominal de 
16 A disposant totes elles de pressa de terra incorporada. 

Com a criteri general l'altura de muntatge  dels interruptors i endolls,  a les  
zones de pública concurrència serà de 1,60  i a la resta de dependències serà de 
1,00 i 0,30 m respectivament sobre el paviment. 

 
 
INSTAL·LACIÓ D’ILUMINACIÓ:  
Es consideren els requisits definits al CTE (RD 314/2006) en el DB SU 

“Seguretat d’utilització” i en concret la seva secció 4 “Seguretat enfront al risc causat 
per una il·luminació inadequada”. 

La instal·lació d’il·luminació s’adaptarà al que s’estableix en el RITE es 
consideren els requisits definits al CTE (RD 314/2006), al DB SU-4 “Seguretat enfront 
el risc causat per a il·luminació inadequada”, al DB HE-3 “Eficiència energètica de les 
instal·lacions d’il·luminació”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Eco eficiència 
i pel Reglament d’ascensors. 

Disseny i posada en obra: 
La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, 

mantenint les distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 
  



 

 

 

 Instal·lació d’enllumenat. Lluminàries  
No es permetrà que les lluminàries pengin directament del seu cable 

d'alimentació. Els equips fluorescents hauran complir de manera general les 
següents particularitats: 

• Les reactàncies seran de primera qualitat i estaran completament protegides 
(P-54), per a poder estabilitzar l'arc de les làmpades de descàrrega, i 
mantenir fixa la tensió de les mateixes. 

• Els condensadors hauran de ser de capacitat adequada per a elevar el factor 
de potència a 0,90 com a mínim, blindats, capaços de tolerar augments d'un 
15% la tensió nominal. 
 
Per a l’elecció de les lluminàries s’han tingut en compte tant els aspectes 

estètics i decoratius com els aspectes econòmics i manteniment, escollint 
lluminàries de formes llises i de fàcil neteja. Els tipus i models de lluminàries 
utilitzades en cada cas són: 

• L’enllumenat general (passadís, bucs) es realitzarà amb lluminàries 
fluorescents amb difusor opal-hielo del tipus STI model Quadra per encastar 
equipada amb llum de T5 1x80 W. 

• L’enllumenat de la cancel·la, els banys i zona de pas serà downlight encastat 
al fals sostre del tipus Martini model ECO 230 IP44 equipat amb llum de 
2x26 W. (model a escollir per la DF en obra) 

• L’enllumenat dels magatzems seran de tubs fluorescents compacte 58W de 
superfície. (model a escollir per la DF en obra) 

• En la sala polivalent es col·locaran 100 punts de llums encastats al sostre de 
leds de 9W(model a escollir per la DF en obra) 

 
Per l’enllumenat exterior s’han fet servir: 

• Per l’enllumenat general de la parcel·la s’instal·laran un total de tres 
columnes del tipus Carandini model Multiple-10 de 10 metres d’alçada, 
equipades amb tres projectors cadascuna. Els projectors seran del tipus 
Carandini model Tango-400 amb llum de Vmh 250-3A*EC. 
 

Instal·lació d’enllumenat d’emergència 
Les instal·lacions destinades a enllumenat d’emergència tenen per objecte 

assegurar en cas de fallença de l’alimentació de l’enllumenat normal, l’enllumenat 
als locals i accessos fins a les sortides, per a una eventual evacuació del públic o 
il·luminar altres punts que s’assenyalin. L’alimentació de l’enllumenat d’emergència 
serà automàtica amb tall breu.  

La instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i estarà proveïda de fonts 
pròpies d’energia. Només es podrà utilitzar el subministrament exterior per a 
precedir a la seva carrega, quan la font pròpia d’energia estigui constituïda per 
bateries d’acumuladors o aparelles autònoms automàtics. 

L’enllumenat d’emergència estarà previst per a entrar en funcionament 
automàticament quan es produeix la fallença de l’enllumenat general o quan la 
tensió d’aquest baixi per sota del 70% del seu valor nominal, com a mínim durant 
una hora, proporcionant la il·luminació prevista. 

En rutes d’evacuació, l’enllumenat d’emergència ha de proporcionar, a nivell 
de terra i en l’eix dels passos principals, una il·luminació horitzontal mínima de 1 
lux.  

Als punts en els que estiguin situats els equips de les instal·lacions de 
protecció contra incendis que exigeixin utilització manual i en els quadres de 
distribució de l’enllumenat la il·luminació mínima serà de 5 lux. La relació entre la 
il·luminació màxima i la mínima en l’eix dels passos principals serà menor de 40.  

El local disposarà del corresponent enllumenat de senyalització i emergència 
mitjançant equips autònoms amb bateria incorporada, que compliran amb les 
normes UNE-EN 60.598-2-22 i la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segons sigui la 
lluminària per a llampares fluorescents o incandescents, respectivament. 



 

 

 

Per tractar-se d'equips amb bateria autònoma, les línies elèctriques que 
alimenten la càrrega dels mateixos podran passar pel mateix tub junt amb altres 
línies elèctriques, permetent la connexió entre més de 12 aparells en cada línia. 

Del quadre general sortiran les línies que cobreixen les diferents zones del 
local. La secció d'aquestes línies es 1,5 mm2.  

Associats als equips fluorescents s’instal·laran kits d’emergència del tipus 
Daisalux Sèrie Convertidor BEC 715 (i) amb bateria NiCd, d’autonomia 1 hora. 
Proteccions 

La instal·lació elèctrica disposarà d'elements de protecció necessaris contra: 
Protecció contra sobreintensitats 

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que 
puguin presentar-se en ell mateix, per la qual cosa la interrupció d’aquest circuit es 
realitzarà en un temps convenient o estarà dimensionat per a les sobreintensista 
previsibles. Les sobreintensitats poden estar motivades per: 

• Sobrecàrregues degudes als aparells d’utilització o defectes d’aïllament de 
gran impedancia. 

• Curt-circuits. 
• Descàrregues elèctriques atmosfèriques. 

La intensitat màxima admissible dels interruptors magneto tèrmics serà inferior a la 
intensitat màxima admissible de la mínima secció del cable del circuit i derivacions 
a les quals estan protegint. A les màquines que hi porten motors trifàsics, s'hi 
posaran guardamotors calibrats, amb protecció magnetotèrmica i de falla de fase 
La norma UNE 20.460-4-43 recull en el seu articulat tots els aspectes requerits pels 
dispositius de protecció. 
Protecció contra sobretensions 

 
 

2.6.5. Telecomunicacions (telefonia bàsica, televisió 
terrestre i radiodifusió sonora) 

 
La instal·lació de telecomunicacions es composa d’una xarxa de veu i dades 

(telèfon i informàtica). 
 
La centraleta de telefonia i el rack de dades existents estan ubicats al 

despatx del centre en un armari específic adequadament dimensionat. L’ampliació 
preveu utilitzar les mateixes instal.lacions. 

 
La instal·lació de veu i dades, destinat a la transmissió de veu, dades 

informàtiques i imatge, està composta per, cablejat i preses i es situara en el sostre 
de la sala, tal i com existeixen en les aules.  

 
El cable utilitzat a la xarxa de veu i dades serà de la categoria UTP 6, rígid 

amb apantallat complert i anirà ubicat dins de la safata destinada a les 
instal·lacions de senyals dèbils. La safata de senyals dèbils estarà situada en el cel-
ras de les zones de pas i tindrà unes mides de 100x35 mm.  

Les preses de veu-dades seran del tipus RJ45, amb vuit contactes del tipus 
5. Cada connector anirà fixat a l’interior d’una caixa quadrada per encastar, amb 
placa fixada a pressió. 

La xarxa vertical estarà situada dins de tub corrugat encastat, sense 
halògens de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de 
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a 
l’impacta de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V. Aquest tub ha de ser independent del de la xarxa elèctrica. 

Les caixes de derivació de la instal·lació seran quadrades de plàstic de 
100x100x55 mm, amb grau de protecció normal i muntada encastada.  

El sistema de veu i dades estarà certificat d’acord amb la categoria del 
sistema i disposarà d’un certificat de control de qualitat de la transmissió. Totes les 



 

 

 

preses estaran identificades en el rack, així com en la mateixa presa, per facilitar el 
manteniment i la reparació en cas d’avaria. 
   

 
2.6.6.  Subministrament d’aigua 

 
El subministrament d'aigua prové de la xarxa de la companyia 

subministradora de la població de Parets del Vallès, donant servei als equips 
sanitaris.  

La xarxa compta amb circuit d’aigua freda, i circuit d’aigua calenta. Per la 
producció d’aigua calenta sanitària s’instal·larà un termo elèctric de 50 litres de 
capacitat. S’aprofita el termo existent. 

Tota la instal·lació es realitzarà amb canonada de coure de secció variable 
depenent dels cabals dels punts de subministrament i del tipus d’aparell instal·lat. 
La instal·lació interior anirà en muntatge superficial o encastat. La part de la 
instal·lació que hi vagi encastada en paret anirà aïllada dins de tub flexible corrugat 
de PVC amb grau de resistència al xoc 5 i diàmetre variable segons necessitats. 

La instal·lació d’aigua freda que hi vagi en muntatge superficial anirà 
protegida davant la corrosió amb aïllament del tipus Armaflex Tubolit DG. Es tracta 
d’un aïllament d’escuma de polietilè amb un coeficient de conductivitat tèrmica a 10 
ºC de λ = 0,038 W(m.K). 

La instal·lació d’aigua calenta i retorn que vagi en muntatge superficial anirà 
protegida davant la condensació i les pèrdues de calor amb aïllament del tipus 
Armaflex SH, d’escuma elastomèrica amb un coeficient de conductivitat tèrmica a 
20 ºC de λ = 0,037 W(m.K). 

Tots els elements de la instal·lació (conductes, acumuladors, vàlvules, etc.) 
estaran protegits davant la corrosió i les incrustacions.  
 

2.6.7. Sistemes de climatització i ventilació 
 

Les característiques de la instal·lació de climatització i ventilació estan 
determinades pel reglament d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua 
calenta sanitària i instruccions tècniques i les disposicions de la RITE. 

La instal·lació de climatització pretén mantenir les condicions de confort 
adequades, durant els mesos d’hivern i estiu, a l'interior de l’edifici, al mateix 
temps que assegura una ventilació adequada del mateix. Es climatitzaran totes les 
dependències, a excepció dels banys, magatzems i passadís. 

El tipus d’instal·lació projectada és un sistema amb bomba de calor amb 
recuperació de calor. Això ens permet tenir calor i fred, amb una única unitat 
exterior i un control individual de cada unitat interior, amb un considerable estalvi 
d’energia i una flexibilitat de modificació i funcionament total.  

La unitat exterior bomba de calor s’instal·larà a la coberta.  
Com dispositius de seguretat disposarà d'un interruptor d'alta pressió, 

termòstat de seguretat del motor del ventilador, protector d'inversió de 
sobrecàrrega, fusibles i control de descongelació. Com refrigerant utilitzarà el 
R410a i un control de vàlvula d'expansió electrònica. El nivell sonor de la unitat 
serà de 51 dB(A). 

Per a climatitzar les dependències del centre s’han fet servir unitats interiors 
tipus cassets encastats en sostre. 

Totes les unitats interiors disposaran d’aportació d’aire exterior a través de 
conducte de xapa helicoïdal de secció circular de diàmetre 100 mm, que garantirà 
una renovació de l’aire de les sales a climatitzar. 

Tota la xarxa hidràulica dels refrigerants passarà pel cel ras. Es realitzarà 
amb canonada de coure fosforosa, desoxidada i sense costures, especial per a 
instal·lacions frigorífiques, amb acabat de mirall i deshidratada.  



 

 

 

El sistema de control de totes les unitats interiors es realitza de forma 
independent per a cadascuna d'elles, mitjançant un comandament a distancia que 
permet realitzar tot tipus de funcions de forma autònoma i senzilla. 

 
2.6.8. Sistemes de seguretat 

 

Es proposa ampliar la instal·lació existent de circuit tancat de televisió per a 
la seguretat de l’edifici, amb vigilància per gravació digital. 

El sistema proposat consisteix en implantar un centre de control central, que 
treballarà com servidor i gestor de dades, amb processador central del tipus vídeo 
gravador digital, on es emmagatzemaran totes les imatges així com la lògica de 
funcionament. 

Amb aquest sistema tota el que és registrat per les càmeres instal·lades es 
grava, essent disponible a l’usuari fins i tot quan el succés ja ha ocorregut. El 
sistema permet doncs: 

• No es perd la informació: La informació està present i es gravada en temps 
real en el sistema, encara que l’operador no estigui present.  

• Millora de procediments: El sistema de gravació digital, permet estudiar, 
tantes vegades com es desitgi, una acció ocorreguda en temps passat. Això 
permet per exemple, definir procediments i/o rutines de treball més segures 
i eficients pels treballadors.  

• Millora de la qualitat de la vigilància: Estadísticament està comprovat que un 
vigilant de seguretat disminueix la seva concentració a les dues hores d’estar 
realitzant el seu treball. A més és habitual que s’absenti físicament varis cops 
durant el seu torn. Amb el sistema de gravació digital, sempre pot fer-se un 
pas enrere per a verificar que no ha succeït cap succés en la seva absència.  

• Matriu virtual: El sistema permet també funcionar com un sistema de matriu 
tradicional. Qualsevol monitor connectat a la xarxa del sistema pot 
seleccionar càmera i presentar la seva informació (actual o passada). 
Aquesta característica presenta un avantatge fonamental i important davant 
el sistema tradicional de matriu. 

• Flexibilitat i mobilitat: El sistema de matriu tradicional és un sistema rígid, 
doncs totes les connexions entre les càmeres i els monitors passen per un 
punt fix – la matriu.  Pel contrari en un sistema recolzat en gravació digital, 
les dades estan emmagatzemades informativament en el sistema i són 
posats a disposició de l’usuari en qualsevol punt de la xarxa.  

• Confidencialitat: Essent un sistema recolzat en dades digitals és molt senzill 
disposar de diferents nivells d’accés (protegit amb password) i permet 
configurar el sistema de forma remota en funció del nivell de l’usuari que 
accedeix a la xarxa.  

• Portabilitat de les dades: El sistema de gravació digital, permet gravar i 
exportar a CD totes les dades o particions de les mateixes, per al seu 
emmagatzematge i tractament posterior. 

• Ajuda a l’operador: Existeix la possibilitat d’instal·lar software intel·ligent que 
pot ajudar al vigilant. Gràcies a l’ús de software intel·ligent el vigilant no ha 
d’estar tan concentrat, ja que el mateix software avisarà al vigilant quan hi 
hagi una situació que violi els paràmetres especificats per l’usuari.  

• Prova: Finalment observar que l’ús d’un DVR permet l’augment de la 
seguretat no tan sols pel fet de gravar situacions que comportin un perill sinó 
també per la possibilitat de ser una prova en cas de delicte. 

• Ampliació: El sistema està previst, i disposa de capacitat suficient per a 
integrar un sistema de control d’accessos, sense més que incloure els 
elements de camp necessaris (detectors de porta, lectors de targeta, etc.) 
El vídeo gravador digital DVXe és una combinació d’un servidor de base de 

dades i una unitat d’adquisició de vídeo de captura fins 100 IPS PAL, amb un total 
de 16 càmeres, i amb un disc dur de 80 GB. Gràcies a aquestes característiques 
cada càmera podrà treballar amb 25 IPS.  



 

 

 

Aquest sistema dona l’opció al client de poder realitzar millores en quant a la 
quantitat de càmeres podent créixer en el cas de que la instal·lació ho necessiti, 
amb la possibilitat d’augmentar la memòria fins a 900 GB;   

El sistema també inclou un software de gestió i configuració així com un 
software de gestió i configuració remota.  

Cada càmera es controlada des del gravador digital. El vídeo gravador és 
capaç d’enviar missatges per correu electrònic amb imatges de les alarmes.  

Totes les càmeres instal·lades tractaran de controlar tot l’àrea perimetral del 
complex. Es col·locaran quatre càmeres al voltant de l’edifici. Les càmeres seran de 
la marca Schneider Electric (T.A.C.) model KC-N600PH, amb sensor 1/3” Sony 
Super Had. 

 
2.6.9. Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI) 

i alarma  
 

La dotació de les instal·lacions de protecció contra incendis que es preveu a 
l’edifici, 

Es col·locaran extintors de pols fixes i un de mòbils a la cancel·la, al 
magatzem i a la sala polivalent, degudament senyalitzats. 

 
La sirena electrònica de l’interior es situarà al passadís . 
 
Es preveu la col·locació d’un polsador d’alarma de foc amb interruptor 

d’accionament manual en la sala i en el distribuïdor. 
 
 

2.7. EQUIPAMENTS 
 
 

2.7.1. Sanitaris i aixetes 
 

Als banys es col·locaran inodors de porcellana vitrificada, de sortida vertical, 
amb seient i tapa lacats color blanc, cisterna i mecanismes de descàrrega i 
alimentació incorporats, de color blanc, col·locat amb fixacions murals i connectat a 
fluxor i a la xarxa d’evacuació. 

Els lavabos seran de porcellana vitrificada, de color blanc, amb suports 
murals. 

 Al bany de dones, es col·locarà un abocador de porcellana vitrificada amb 
alimentació integrada, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la 
xarxa d’evacuació. 

Al bany d’homes, es col·locaran urinaris de porcellana vitrificada amb 
evacuació directe i alimentació integrada, de color blanc, col·locat amb fixacions 
murals. 

Les aixetes del lavabo de comandament únic seran temporitzades amb 
regulació d’aigua freda i calenta, amb instal·lació muntada superficialment sobre 
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat. 

L’aixeta de l’abocador serà de mural de llautó cromat. 
Es col·locaran claus de pas a l'entrada a cambres humides i els sifons que 

hagin d’anar vistos seran cromats. 
 

2.7.2. Mobiliari 
 
No està previst cap tipus de mobiliari, cadires, taules, armaris, prestatgeries. 
No està previst els accessoris dels banys, eixugadors, saboneres, barres 

minusvàlids, suport per a tovalloles, porta rulls, perxes, etc..  
No està previst cap servidor informàtic, RACK, ni equip de projecció, ni 

pissarres o pantalles de projeccions. 



 

 

 

 
2.7.3. Altres 

 
Els miralls dels banys seran miralls de lluna incolora de 5 mm de gruix, 

col·locat amb silicona sobre el parament. 
A la zona exterior del jardí, s’instal·larà una font d’aigua per regar els horts, 

amb el seu comptador d’aigua individual. 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. COMPLIMENT DEL CTE 
 

3.1. SEGURETAT ESTRUCTURAL DB-SE  
 

3.1.1. DB-SE 1 Resistència i estabilitat  
(Veure memòria càlcul estructures) 
 

3.1.2. DB-SE 2 Aptitud al servei   
(Veure memòria càlcul estructures) 
 

3.1.3. DB-SE-AE Accions a l’edificació  
(Veure memòria càlcul estructures) 
 

3.1.4. DB-SE-C Fonaments    
(Veure memòria càlcul estructures) 
 

3.1.5. DB-SE-A Acer     
(Veure memòria càlcul estructures) 
 

3.1.6. DB-SE-F Fàbrica    
(No és d’aplicació en aquest projecte) 
 

3.1.7. DB-SE-M Fusta    
(No és d’aplicació en aquest projecte) 
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1.JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

1.1.INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

El present projecte bàsic i d'execució té per objecte la descripció i justificació dels 
diferents elements que configuren l’estructura del projecte executiu per la reforma i 
ampliació de l’equipament municipal de Cal Jardiner de Parets del Vallès per 
desenvolupar les activitats d’un Casal de Joves.   

 

 

1.2.DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE D’ARQUITECTURA. 

 

En l’edifici es configura volumètricament com (1) paral·lelepípede, de (1) planta, on 
es distribueix el programa d’activitats.  

• La coberta es plana 

• No inclou junta d’estructura 

• Aquest projecte d’ampliació s’executarà em una sola fase d’obra 

 

1.3.DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

 

1.3.1.ESTRUCTURA 

• Llums de càlcul:  10m –Nau de 25x10m- 

• Tipologia estructural adoptada en sostres: PLAQUES ALVEOLARS 

• Tipologia estructural dels suportis: PANELLS DE FAÇANA PORTANTS 

 

1.3.2.FONAMENTACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

• Descripció del terreny:  ESTRAT RESISTENT A 1.5-2m 

• Tipologia de Fonamentació utilitzada: SABATES CORREGUDES, SOBRE 
FORMIGÓ DE REOMPLERT 

• Sistemes de contenció de terres: No s’inclou 
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 MEMÒRIA  DE CÀLCUL 

2.CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS A UTILITZAR 

Els materials a utilitzar així com les característiques definitòries dels mateixos, nivells 
de control previstos, així com els coeficients de seguretat, s’indiquen en el següent 
quadre: 

2.1.FORMIGÓ ARMAT 

2.1.1.FORMIGONS 

 Elements de Formigó Armat 

Tota 
l’obra Fonamentació 

Suports 
(Comprimits) 

Forjats 
(Flectats) Altres 

Resistència Característica 
als 28 dies: fck (Nmm2) 

25 25 25 25 25 

Tipus de ciment (RC-03) CEM I/ 
52.5  

    

Quantitat màxima-mínima 
de ciment (kpm3) 400/300     

Grandària màxima de l’àrid 
(mm) 

 20 16 16 20 

Tipus d’ambient 
(agressivitat) 

I     

Consistència del formigó  Plàstica Tova Tova Tova 

Seient Con d’Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

9 Sistema de compactació Vibrat     

Nivell de Control Previst Estadístic     

Coeficient de Minoració 1.5     

Resistència de càlcul del 
formigó: fcd (Nmm2) 

16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 

2.1.2.ACER EN BARRES 

 
Tota 
l’obra 

Fonamentació Comprimits Flectats 
Uns 

altres 

Designació B-500-S     

Límit Elàstic (Nmm2) 510     

Nivell de Control Previst Normal     

Coeficient de Minoració 1.15     

Resistència de càlcul de l’acer 
(barres): fyd (Nmm2) 

443.49     

2.1.3.ACER EN MALLATS 

 Tota 
l’obra 

Fonamentació Comprimits Flectats Uns 
altres 

Designació B-500-T     

Límit Elàstic (Nmm2) 500     
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2.1.4.EXECUCIÓ 

 Tota 
l’obra 

Fonamentació Comprimits Flectats Uns 
altres 

A. Nivell de Control previst Normal     

B. Coeficient de Majoració de les 
accions desfavorables 

Permanents-Variables 

 

 

1.5/1.6 
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2.2.ACERS LAMINATS 

 Tota 
l’obra 

Comprimits Flectats Traccionats- Plaques 
ancoratge 

Acer en Perfils

Classe i 
Designació 

S275     

Límit Elàstic 
(Nmm2) 275     

Acer en Xapes

Classe i 
Designació S275     

Límit Elàstic 
(Nmm2) 

275     

 

2.3.ACERS CONFORMATS 

 
Tota 
l’obra Comprimits Flectats Traccionats 

Plaques 
ancoratge 

Acer en 
Perfils 

Classe i 
Designació 

S235     

Límit Elàstic 
(Nmm2) 

235     

Acer en 
Plaques i 
Panells 

Classe i 
Designació 

S235     

Límit Elàstic 
(Nmm2) 235     

 

2.4.UNIONS ENTRE ELEMENTS 

 
Tota 
l’obra 

Comprimits Flectats Traccionats 
Plaques 

ancoratge 

Sistema i 
Designació 

Soldadures      

Cargols 
Ordinaris 

A-4t     

Cargols 
Calibrats 

A-4t     

Cargol d’alta 
Resist. A-10t     

Reblons      

Perns o Cargols 
d'Ancoratge 

B-400-
S     

 

2.5.MURS DE FÀBRICA 

Designació Perforada 
Ceràmica 

Perforada 
Formigó 

Categoria d’execució C B 

Nivell de Control Fabricació II II 
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Coeficient de Minoració  3 2.5 

Resistència característica de la peça: fb (Nmm2) 20 20 

Resistència característica del morter: fm 
(Nmm2) 

10 10 

Resistència característica de l’obra de fàbrica: fk 
(Nmm2) 7 6 

Resistència característica del formigó de la 
fàbrica armada: fck (Nmm2) 

- 20 

Resistència de càlcul de l’acer d’armar: fyd 
(Nmm2) 

- 443.49 

Classe general d’exposició I IIa 
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2.6.ASSAJOS A REALITZAR 

Formigó Armat. D’acord als nivells de control previstos, es realitzessin els assajos 
pertinents dels materials, acer i formigó segons s’indica en la norma Cap. XV, art. 82 
i següents. 

Acers estructurals. Es faran els assajos pertinents d’acord al que s’indica en el 
capítol 12 del Document Bàsic ES-A 

Fàbrica de maó/bloc. D’acord al a categoria d’execució, es realitzaran els assajos 
de control pertinents d’acord amb el que s'indica en el capítol 8 del Document Bàsic 
DESFÀ. 

  

 

3.ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL 

La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat 
tenint en consideració l’aplicació de les normatives que es relacionen en l’apartat 
corresponent de la present memòria. 

Segons el DB SE-AE Accions en l’edificació, les accions i les forces que actuen sobre 
un edifici es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i 
accions accidentals. 

La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents 
subapartats, i respon a l'estipulat en els apartats 2, 3 i 4  del DB SE-AE. 

3.1.ACCIONS PERMANENTS 

S’inclouen dintre d’aquesta categoria totes les accions la variació de les quals en 
magnitud amb el temps és menyspreable, o la variació del qual és monòtona fins 
que s’aconsegueix un valor límit. Es consideren 3 grups d’accions permanents que 
es detallen a continuació. 

3.1.1.PES PROPI 

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i 
elements separadores, tabiqueria, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, 
arrebossats, enguixats, falsos sostres), farciments (com els de terres) i equip fix. 

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 
mitjans. En la taula següent s’inclouen els pesos dels materials, productes i 
elements constructius habituals. 
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a) Murs de fàbrica de maó: 

- de maó massís: 

- de maó perforat: 

- de maó buit: 

 

18 KNm3 

15 KNm3 

12 KNm3 

b) Murs de fàbrica de bloc: 

- de bloc buit de morter: 

- de bloc buit de guix: 

 

16 KNm3 

10 KNm3 

c) Formigó: 

- Formigó armat: 

- Formigó en massa: 

- Formigó lleuger: 

 

25 KNm3 

24 KNm3 

16 KNm3 

d) Paviments: 

- Hidràulic o ceràmic (6cm. Grossor total): 

- Terratzo: 

- Parquet: 

 

1 KNm2 

0,80 
KNm2 

  0,40 
KNm2 

i) Materials de coberta: 

- Planxa plegada metàl·lica: 

- Teixeixi corba: 

- Pissarra: 

- Tauler de rajola: 

 

0,12 
KNm2 

0,5 KNm2 

0,3 KNm2 

   1 KNm2 

f) Materials de construcció: 

- Sorra: 

- Ciment: 

- Pissarra: 

- Escòria granulada: 

 

15 KNm3 

16 KNm3 

17 KNm3 

11 KNm3 

g) Emplenats: 

- Terreny, jardineres…: 

 

20 KNm3 

 

Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal com indica 
el DB SE-AE, s’ha considerat la seva assimilació a una càrrega superficial equivalent 
uniformement repartida sobre el forjat de 0,8 kN/m2, multiplicat per la raó mitja 
entre la superfície de tabiqueria i la de la planta considerada. Així mateix, per a 
habitatges, s’ha considerat  una càrrega de 1 kN/m2 repartida uniformement sobre 
la superfície de forjat, tal com indica el DB abans esmentat. 

Per a la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes de la tabiqueria 
projectada, obtenint per a una altura lliure de 3,00 metres entre forjats la següent 
relació de pesos lineals.  
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Tancaments ceràmics de dues fulles sense obertures, de maó 
perforat de 15 cm. i tabicó de maó buit de 10, d’altura fins als 
3.00 m: 

10,50 KN/ml

Tancaments ceràmics de dues fulles amb obertures, de maó 
perforat de 15 cm i tabicó de maó buit de 10, d’altura fins als 
3.00 m: 

8 KN/ml 

Tancaments de bloc de formigó de dues fulles sense obertures, 
de 20 cm. exterior i 10 cm. interior: 14,50 KN/ml

Tancaments de bloc de formigó de dues fulles amb obertures, 
de 20 cm. exterior i 10 cm. interior: 10,50 KN/ml

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

Tabicons de maó perforat, d’altura fins als 3.00 m. i espessor 
15 cm.: 

6,75 KN/ml

Tabicons de maó buit, d’altura fins als 3.00 m. i espessor 10 
cm.: 3,60 KN/ml

 

3.1.2.ACCIONS DEL TERRENY 

No s’inclou 

 

3.2.ACCIONS VARIABLES 

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

3.2.1.SOBRECÀRREGUES D’ÚS 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici per raó del 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 la taula 3.1 del 
DB SE-AE. Per a les comprovacions locals de capacitat portant s’ha considerat una 
càrrega concentrada actuant en qualsevol punt de la zona afectada. Dita càrrega 
concentrada s’ha considerat actuant simultàniament amb la sobrecàrrega 
uniformement repartida en les zones d’ús de tràfic i aparcament de vehicles lleugers, i 
de forma independent i no simultània amb ella en la resta de casos descrits en la taula 
esmentada. 

En el cas de balconades volades s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida 
actuant en les vores de valor 2 kN/ml. 

S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com 
vols importants o zones d’aglomeració. 

Pel calculo d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de 
sobrecàrrega permesa en l’apartat 3.1.2 del DB SE-AE. 

3.2.2.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 1,20m sobre la vora superior de l’element, donant 
lloc a un moment flector sobre els forjats en el cas de baranes. El valor de l’acció 
horitzontal s’ha determinat sobre la base de l’estipulat en la taula 3.2 del DB SE-AE. 
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3.2.3.VENT 

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

   qe=qb·ce·cp,  

sent: 

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, dependent de la forma . 

 

Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació 
proposada pel DB SE-AE para tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0,5 KN/m². 

Per a la determinació del coeficient d'exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de 
l’edifici 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 
plànol paral·lel al vent segons la taula 3.4 del DB SE-AE. 

En el cas que incumbeix al present document, els paràmetres considerats són els que 
s’expliciten a continuació: 

 

Grau d’aspresa de l’entorn considerat: IV 

Altura màxima de l’edifici: 6 m 

Coeficient d'exposició (ci): 1.3 

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

Esveltesa en el plànol paral·lel al vent: .5 

Coeficients eòlics: 

cp: 

cs: 

 

 0,8 

-0,5 

 

3.2.4.ACCIONS TÈRMIQUES 

Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en què s’ha 
estimat possible l’existència d’un gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat 
element continu d’estructura han sobrepassat els valors límit que estableix la 
normativa al respecte (40 m). Per això s’ha sotmès a l’estructura a l’acció tèrmica 
causada per un augment de temperatura que correspon al que estableix la norma 
Documento Bàsic SE-AE Accions en l’edificació en els articles 3.4.1 i 3.4.2. Per a 
elements exposats a la intempèrie s’ha pres com temperatures extremes màximes i 
mínimes les quals consten en “l’annex I. Dades climàtiques”. 

Pel cas d’estructures i elements de formigó armat ha estat considerat el criteri que 
estableix la norma EHE en l’article A.5 del seu annex A, Valors de les Accions. 

Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen en l’apartat on es fa 
referència a les característiques dels materials. 

Per a aquest projecte no s’inclouen, al presentar una dimensió d’estructura de 25m, 
per sota del 40m abans estentats. 
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3.2.5.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 ·µ= ; sent m  el coeficient de forma de 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 m=1. En la 
localitat de Parets, el valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=0,40 
kNm2. 

Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones 
desprotegides de valor 0,40 kNm2. 

 

3.3.ESTATS DE CÀRREGA CONSIDERATS EN ELS FORJATS 

A continuació es resumeixen els estats de càrrega considerats en cada forjat o zona de 
forjat sobre la base de les accions establertes en l’apartat anterior: 

 

Zona  element:  

 

FORJAT SANITARI 

Tipus de forjat:  PLAQUES PREFABRICADES 

Pes propi : 5,00 kN/m2 

Càrregues permanents: 2,00 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 5,00 kN/m2 

Sobrecàrrega de neu: 0,00 kN/m2 

Total: 12,00 kN/m2 
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Zona  element:  

 

COBERTA 

Tipus de forjat:  PLAQUES PREFABRICADES 

Peso propi : 5,00 kN/m2 

Càrregues permanents: 3.00 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 

(mantenimentl) 

1,00 kN/m2 

Sobrecàrrega de neu: 0,50 kN/m2 

Total: 9,50 kN/m2 

 

3.4.ACCIONS ACCIDENTALES 

3.4.1.SISME 

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la ‘Norma de Construcció 
Sismorresistente: Parte General y Edificación’, NCSE-02. 

Dita norma, en l’article 1.2., apartat 2º, estableix una classificació de les construccions 
en funció del seu ús, segons el següent criteri: 

D’importància moderada: són les que amb molt poca probabilitat la seva ruïna per 
terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys 
econòmics rellevants a tercers. 

D’importància normal: són les que la seva destrucció per terratrèmol pot ocasionar 
víctimes, interrompre un servei per a la col·lectivitat o produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni que la seva 
destrucció pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

D’importància especial: són les quals la seva destrucció per terratrèmol pugui 
interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 

Segons l'anterior criteri i donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha 
catalogat de importància normal. 

D’altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul a c , d’acord amb l’article 2.2 de 
l'esmentada norma, s’ha calculat segons l’expressió: 

bc aSa ρ=  

on: 

a  c és l’acceleració sísmica de càlcul, 

a  b és l’acceleració sísmica bàsica, 

ρ és el coeficient de risc i 

S és el coeficient d’amplificació del terreny. Pren el valor 

   Per a   · p ab ≤ 0,10 · g   S=C/1,25    
       

   Per a  0,10·g ≤ p ab ≤ 0,40·g   S=C/1,25+3,33·( p · ab/g – 
0,1)·( 1-C/1,25) 

   Per a  0,40·g ≤ p · ab   S=1,0 

C : Coeficient del terreny, segons característiques geotècniques, pren el valor: 
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TIPUS DE 
TERRENY 

 COEFICIENT DEL SÒL 
C 

I 
Roca compacta, sòl cementat o granular 

molt dens 
1,0 

II 
Roca fracturada, sòl cohesiu dur o granular 

dens 1,3 

III 

Sòl granular de compacitat mitja o cohesiu 
de consistència ferma 

a molt ferma 

1,6 

IV Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou 2,0 

 

S’adoptarà com valor de    C el valor mig obtingut al ponderar els coeficients Ci de 
cada estrat , en els 30 primers metres respecte de la superfície, amb el seu  espessor 
ei, mitjançant l’expressió: 

     C = Σ (Ci . ei) / 30 

D’acord amb aquests apartats, per a l’edifici de referència tenim: 

Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficient de risc, ρ:  Localitat: PARETS 

        a b :  0.04g 

      ρ:  1.0 

L’estructura dissenyada, per disposar d’una capa superior armada, monolítica i 
enllaçada a l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta, es considera de 
pòrtics ben arriostrats entre si en totes les direccions. 

D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la 
consideració de monolitisme de la seva estructura i els valors de l’acceleració sísmica 
bàsica i acceleració sísmica de càlcul determinades, NO han estat considerades les 
repercussions produïdes per l’acció sísmica en l’estructura. 

 

3.4.2.INCENDI 

L’estructura no interfereix recorreguts de vehicles de bombers No es consideren, 
pertants, càrregues dels servei de protecció contra incendis. 

3.4.3.IMPACTE 

No s’inclou càrregues derivades de l’impacte fortuit de vehicles, ni aparells elevadors. 
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4.COEFICIENTS DE MAJORACIÓ D’ACCIONS 

Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions també depenen del material. 
Amb aquest criteri s’observen els coeficients que a continuació es detallen. 

4.1.FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 

Segons tipifica l'EHE en el seu article 12, apartats 1 i 2, i en l’article 95, els coeficients 
de majoració considerats per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen 
en la taula 1 pels Estats Límit Últim (ELU) i en la taula 2 pels Estats Límit de Servei 
(ELS). 

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

 

Tipus d'Acció 

Situació 1:  

Persistent o transitòria 

Situació 2: 

Accidental 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Permanent γG=1,00 γG=1,35 γG=1,00 γG=1,00 

Pretesat γP=1,00 γP=1,00 γP=1,00 γP=1,00 

Permanent de valor no 
constant 

γG*=1,00 γG*=1,50 γG*=1,00 γG*=1,00 

Variable γQ=0,00 γQ=1,50 γQ=0,00 γQ=1,00 

Accidental (Sisme) - - γA =1,00 γA =1,00 

 

Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat.  Estats 
Límits de Servei 

Tipus d'Acció  Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Permanent  γG=1,00 γG=1,00 

Pretesat Armadura 
pretesa 

γP=0,95 γP=1,05 

Armadura 
postensa 

γP=0,90 γP=1,10 

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

Variable  γQ=0,00 γQ=1,00 

 

4.2.ACER LAMINAT, CONFORMAT, I FÀBRICA 

En relació amb els coeficients γc que graven a les estructures, es consideren els que 
estableix  el Document Bàsic SE Seguretat estructural, en la taula 4.1 del capítol 4. 

Coeficients parcials  γ de seguretat per a les accions. 
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5.HIPÒTESI DE CÀLCUL CONSIDERADES 

5.1.FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 

Han estat considerades les combinacions que tipifica l'EHE en el seu 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

+* ψγγγγγ ∑∑∑
≥≥  

 

Situacions accidentals: 

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

1>i

k,11,1Q,1kAkP

*
jk,jG

1j

jk,jG,

1j

*
,

ψγψγγγγγ ∑∑∑
≥≥  

 

Situacions sísmiques: 

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

1i

kE,AkP

*
jk,j,G

1j

jk,jG,

1j

* ψγγγγγ ∑∑∑
≥≥≥  

 

Per a Estats Límit de Servei, les diferents situacions de projecte en general s’han 
abordat amb els següents criteris 

Combinació poc probable 

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 

Permanent 

   Pes propi 

   Empenta del 
terreny 

   Pressió aigua 

 

1.10 

1.35 

1.05 

 

0.90 

0.80 

0.95 

Variable 1.50 0 
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∑∑∑
>≥≥

Ψ+++

1

,1,0,

1

1,1,,
*

,*

i

ikiQ

j

kQkPjk
jGjk,jG,

1j

QQPG+G γγγγγ

 

 

Combinació freqüent 

∑∑∑
>≥≥

Ψ+Ψ++

1

,,2,

1

1,1,11,,
*

,*

i

ikiiQ

j

kQkPjk
jGjk,jG,

1j

QQPG+G γγγγγ

 

 

Combinació quasipermanent  

∑∑∑
>≥≥

Ψ++

1

,,2,

1

,
*

,
*

i

ikiiQ

j

kPjk
jGjk,jG,

1j

QPG+G γγγγ

 

 

On: 

Gk,j  Valor característic de les accions 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 quasipermanents 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 

 

5.2.ACER LAMINAT I FÀBRICA 

Han estat considerades les combinacions que tipifica la DB-SE, “Document Bàsic SE 
Seguretat Estructural” en el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons es detalla a continuació: 

Per a Estats Límit Últims, les situacions de projecte s’han abordat a partir dels 
següents criteris 

Situacions persistents o transitòries: 

Q+Q+G+G ik,i0,iQ,

1>i

k,1Q,1

*
jk,j,G

1j

jk,jG,

1j

* ψγγγγ ∑∑∑
≥≥  

 

Situacions accidentals: 

Q+Q+A+G+G ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1kA

*
jk,jG

1j

jk,jG,

1j

*
,

ψγψγγγγ ∑∑∑
≥≥  

 

Situacions sísmiques: 

Q+A+G+G ik,i2,iQ,

1i

kE,A

*
jk,j,G

1j

jk,jG,

1j

* ψγγγγ ∑∑∑
≥≥≥  
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Per a Estats Límit de Servei, les diferents situacions de projecte en general s’han 
abordat amb els següents criteris 

Combinació poc probable 

∑∑∑
>≥≥

Ψ++

1

,1,0,

1

1,1,,
*

,
*

i

ikiQ

j

kQjk
jGjk,jG,

1j

QQG+G γγγγ

 

 

Combinació freqüent 

∑∑∑
>≥≥

Ψ+Ψ+

1

,,2,

1

1,1,11,,
*

,*

i

ikiiQ

j

kQjk
jGjk,jG,

1j

QQG+G γγγγ

 

 

Combinació quasipermanent  

∑∑∑
>≥≥

Ψ+

1

,,2,

1

,
*

,*

i

ikiiQ

j

jk
jGjk,jG,

1j

QG+G γγγ

 

 

On: 

Gk,j  Valor característic de les accions permanents 

G*k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

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 quasipermanents 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 

 

6.MÈTODE DE CÀLCUL 

Per a la determinació d’esforços en els diferents elements estructurals s’han utilitzat 
els postulats bàsics d’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma 
diversa i a través de diferents metodologies en funció de l’element o conjunt a 
analitzar, tal com es detalla més endavant. 

D’altra banda, per a la comprovació de seccions de formigó, s’han utilitzat les bases 
del càlcul en l'Estat Límit Últim (ELU) i en l'Estat Límit de Servei (ELS), considerant 
que el material treballa en règim anelàstic, contemplant d’aquesta manera la fisuració 
per tracció i l'elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha especificat en l’apartat 
quart de la present. Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general s’han 
utilitzat les bases de càlcul en l'Estat Límit Últim (ELU) i en l'Estat Límit de Servei 
(ELS) tenint present el diagrama elasto-plàstic del material. 

6.1.FORMIGÓ ARMAT 

En els estats límits últims es comproven els corresponents a: equilibri, esgotament o 
trencament, adherència, ancoratge i fatiga (si s’escau). 

En els estats límits d’utilització, es comprova: deformacions (fletxes), i vibracions (si 
s’escau). 
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Definits els estats de càrrega segons el seu origen, es procedeix a calcular les 
combinacions possibles amb els coeficients de majoració i minoració corresponents 
d’acord als coeficients de seguretat definits en l’art. 12º de la norma EHE i les 
combinacions d’hipòtesis bàsiques definides en l’art 4º del CTE DB-SE 

Obtenció dels esforços en les diferents hipòtesis simples de l’entramat estructural, es 
faran d’acord a un càlcul lineal de primer ordre, és a dir admetent proporcionalitat 
entre esforços i deformacions, el principi de superposició d’accions, i un comportament 
lineal i geomètric dels materials i l’estructura. 

Per a l’obtenció de les sol·licitacions determinants en el dimensionat dels elements 
dels forjats (bigues, biguetes, lloses, nervis) s’obtindran els diagrames evolvents per a 
cada esforç. 

Pel dimensionat dels suports es comproven per a totes les combinacions definides. 

6.2.ACER LAMINAT I CONFORMAT 

Es dimensionen els elements metàl·lics d’acord a la norma CTE SE-A (Seguretat 
estructural: Acer), determinant-se coeficients d’aprofitament i deformacions, així com 
l’estabilitat, d’acord als principis de la Mecànica Racional i la Resistència de Materials. 

Es realitza un càlcul lineal de primer ordre, admetent-se localment plastificacions 
d’acord a l'indicat en la norma. 

L’estructura es suposa sotmesa a les accions exteriors, ponderant-se per a l’obtenció 
dels coeficients d’aprofitament i comprovació de seccions, i sense majorar per a les 
comprovacions de deformacions, d’acord amb els límits d’esgotament de tensions i 
límits de fletxa establerts. 

Pel càlcul dels elements comprimits es té en compte el vinclament per compressió, i 
pels flectats el vinclament lateral, d’acord a les indicacions de la norma. 

6.3.MURS DE FÀBRICA  

Pel càlcul i comprovació de tensions de les fàbriques de maó i en els blocs de formigó 
es tindrà en compte l'indicat en la norma CTE SE-F (Seguretat estructural: Fàbrica). 

El càlcul de sol·licitacions es farà d’acord als principis de la Mecànica Racional i la 
Resistència de Materials. 

S’efectuen les comprovacions d’estabilitat del conjunt de les parets portants enfront 
d’accions horitzontals, així com el dimensionat dels fonaments d’acord amb les 
càrregues excèntriques que el sol·liciten. 

6.4.CÀLCULS PER ORDINADOR 

Per a l’obtenció de les sol·licitacions i les dimensions dels forjats i dels pilars, així com 
la seva corresponents armadures s’ha utilitzat el suport de programes informàtics 
d’ordinador (CYPECAD, METAL 3D, …). 

En una segona fase les dimensions i armadures així obtingudes s’han modificat 
manualment atenent a criteris constructius, com poden ser facilitat de muntatge, 
adaptació al  procés d’execució, etc. 

Tots els elements de fonamentació i contenció, sabates, riostres i murs s’han 
dimensionat amb diverses  aplicacions informàtiques (diferents fulles de càlcul 
elaborades pel projectista, EHE, PANTALLA, WINEVA….). 
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7.CRITERIS DE DIMENSIONAT 

Seients admissibles i límits de deformació 

Seients admissibles de la fonamentació. D’acord a la norma CTE SE-C, article 2.4.3, i 
en funció del tipus de terreny, tipus i característiques de l’edifici, es considera 
acceptable un seient màxim admissible de 2,5 cm per a sabates aïllades i 5,0cm per a 
lloses. 

Límits de deformació de l’estructura. Segons l'exposat en l’article 4.3.3 de la norma 
CTE SE, s’han verificat en l’estructura les fletxes dels diferents elements. S’ha verificat 
tant el desplom local com el total d’acord amb l'exposat en 4.3.3.2 de la anterior 
norma. 

Segons el CTE. Pel càlcul de les fletxes en els elements flectats, bigues i forjats, es 
tindran en compte tant les deformacions instantànies com les diferides, calculant-se les 
inèrcies equivalents d’acord a l'indicat en la norma. 

Pel càlcul de les fletxes s’ha tingut en compte tant el procés constructiu, com les 
condicions ambientals, edat de posada en càrrega, d’acord a unes condicions habituals 
de la pràctica constructiva en l’edificació convencional. Per tant, a partir d’aquests 
supòsits s’estimen els coeficients de fletxa pertinents per a la determinació de la fletxa 
activa, suma de les fletxes instantànies més les diferides produïdes amb posterioritat a 
la construcció de les tabiqueríes. 

En els elements s’estableixen els següents límits: 

Fletxes relatives pels següents elements 

Tipus de fletxa Combinació Envans 
fràgils 

Envans ordinaris Resta de casos 

1.-Integritat dels 
elements constructius 
(ACTIVA) 

Característica 

G+Q 1/500 1/400 1/300 

2.-Confort d’usuaris 
(INSTANTÀNIA) 

Característica 
de  
sobrecàrrega 

Q 

1/350 1/350 1/350 

3.-Aparença de l’obra 
(TOTAL) 

Gairebé-
permanent 

G+ψ2Q 

1/300 1/300 1/300 

 

Desplaçaments horitzontals 

Local Total 

Desplom relatiu a l’altura entre plantes: 

dh1<250 

Desplom relatiu a l’altura total de l’edifici: 

d H1<500 
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7.1.NORMATIVA 

7.1.1.NORMATIVA BÀSICA 

DB-SE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural” 

DB-SE-AE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Accions en l’edificació” 

DB-SE-C, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fonaments” 

DB-SE-A, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Acer” 

DB-SE-F, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fàbrica” 

DB-SE-M, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fusta” 

EHE, “Instrucció de formigó estructural”. 

N.C.S.R.-02, “Norma de construcció sismerresistent: Part general i edificació”. 

 

 

 

8.DECLARACIÓ DEL COMPLIMENT DELS DOCUMENTS BÀSICS 

En el disseny i l’anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha 
atès a totes les exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic de l'Edificació 
(CTE), i en particular als Documents Bàsics que se citen a continuació: 

 

DB-SE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural” 

DB-SE-AE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Accions en l’edificació” 

DB-SE-C, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fonaments” 

DB-SE-A, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Acer” 

DB-SE-F, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fàbrica” 

DB-SE-M, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fusta” 

DB-SE-SI, “Document Bàsic SE Seguretat estructural en cas d’incendi” 
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9.PROCÉS CONSTRUCTIU 

El procés constructiu a observar en l'execució del projecte que es presenta correspon 
al lògic de l'execució en primer lloc del capítol de Moviment de Terres, posteriorment el 
de fonamentació i finalment el de l'estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, 
des del més inferior al superior. D'aquest procés, cal destacar que tot element 
estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que aquest hagi assolit la resistència 
prevista en el projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega 
més desfavorables que les previstes en el projecte. 

 

 

10.MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 

 

10.1.ELEMENTS CONSTITUÏTS PER ACER LAMINAT. 

Les estructures d’acer pel general són les que revisten major repercussió en quan a les 
tasques de manteniment es refereix, donada la major inestabilitat del material 
conseqüència de la seva estructura molecular. Principalment, el manteniment tindrà 
per objecte detectar, prevenir i esmenar l’oxidació i la corrosió dels seus elements. 

Per a això, cal protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements 
constructius especificats en projecte, en les condicions que fixen els Plecs de 
Condicions adjunts. 

Per a preservar la seva durabilitat, l’estructura haurà de sotmetre’s a un programa de 
manteniment concret sobre la base dels següents preceptes: 

10.1.1.1. CONTROL GENERAL DEL COMPORTAMENT DE L’ESTRUCTURA 

a) Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció, l’existència 
de símptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements 
inspeccionats (fissures en tancaments a causa de deformacions...). També 
s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús inadequat...). 

b) Inspecció cada 15 anys. A fi i efecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que 
encara no afecten a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas 
s’observaran situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions 
cargolades, corrosions localitzades... 

10.1.2.2. CONTROL DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL MATERIAL. 

És distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 

a) L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals 
nocius (Classes d'exposició C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió 
de l’estructura cada cinc anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona 
adjacent s’haurà d’eliminar el material degradat i protegir la zona deteriorada 
mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes 
característiques que la utilitzada en l’obra. 

Cada 15 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, 
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les 
mateixes característiques que l’utilitza’t en l’obra. 

b) L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat 
moderada (Classe d'exposició C3 segons taula 6). S’haurà de realitzar una revisió de 
l’estructura cada tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona 
adjacent s’haurà d’eliminar el material degradat i protegir la zona deteriorada 
mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes 
característiques que la utilitzada en l’obra. 
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Cada 10 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, 
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les 
mateixes característiques que l’utilitza’t en l’obra. 

c) L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada 
(Classe d'exposició C4 i C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de 
l’estructura, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà 
d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la 
imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques 
que la utilitzada en l’obra. 

Cada cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, 
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les 
mateixes característiques que l’utilitza’t en l’obra. 

En el present cas la classe d'exposició és del tipus C3. Les inspeccions es coordinaran 
fent coincidir els dos conceptes: comportament de l’estructura i conservació del 
material. 

 

 

Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el 
primer any, 

acers amb contingut baix de carboni 

 Classe d'exposició a 
la corrosió 
atmosfèrica. 

Pèrdua de massa 
gm2 

Pèrdua de grossor 
µm 

C1 molt baixa ≤10 ≤1.3 

C2 baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a 25 

C3 mitjana >200 fins a 400 >25 fins a 50 

C4  alta >400 fins a  650 >50 fins a 80 

C5-I molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

C5-M molt alta (marina) >80 fins a 200 >30 fins a 60 

Taula 6 

10.2.ESTRUCTURES DE FORMIGÓ. 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat haurien de sotmetre’s també a 
un programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura 
metàl·lica, ja que el major nombre de patologies del formigó armat són conseqüència o 
es manifesten a l'iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament, 
doncs, el manteniment haurà de fer enfront de la detecció, prevenció i reparació de 
l’oxidació i la corrosió de dits elements. 

Per a preservar el seu durabilitat, l’estructura haurà de sotmetre’s a un programa de 
manteniment concret sobre la base dels següents preceptes: 

a) L’estructura de formigó és interior (Classe d'exposició I segons taula 8.2.2 del 
capítol II de la Instrucció EHE). Serà precisa una revisió dels elements als dos anys 
d’haver estat construïts i després establir una revisió dels mateixos cada 10 anys a fi i 
efecte de detectar possibles fisuracions, carbonatació o anomalies dels paraments. 

Si dites fisuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i 
protegir-les amb algun tipus de resina epoxi, per a evitar l’oxidació de les armadures. 
Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, aquestes 
s’haurien de protegir mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 
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b) L’estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit (Classe 
d'exposició IIa i IIb segons taula 8.2.2 i classe especifica d'exposició tipus H segons 
taula 8.2.3a de el capítol II de la Instrucció EHE).  En aquest cas serà precisa una 
revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i després establir una revisió dels 
mateixos cada dos anys a fi i efecte de detectar possibles fisuracions, carbonatacions o 
anomalies dels paraments. 

Si dites fisuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i 
protegir-les amb algun tipus de resina epoxi, per a evitar l’oxidació de les armadures. 
Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, aquestes 
s’haurien de protegir mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

c) L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada (Classe 
d'exposició IIIa, IIIb, IIIc i IV segons taula 8.2.2 i la resta de les classes especifiques 
d'exposició segons taula 8.2.3a de el capítol II de la Instrucció EHE). Serà precisa una 
imprimació amb resina epoxi de tots els paraments dels seus elements després 
d'haver-se completat el fraguat i procedir a una revisió al cap de sis mesos d’haver 
estat construït. Posteriorment es sotmetrà l’estructura a un programa de revisions 
bianual a fi i efecte de detectar possibles fisuracions, carbonatacions o anomalies dels 
paraments. 

Si dites fisuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i 
protegir-les amb algun tipus de resina epoxi, per a evitar l’oxidació de les armadures. 
Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, s’haurien 
de protegir mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc 
anys, excepte indicació expressa del fabricant de la pintura en relació a un altre 
calendari, que no excedirà dels 10 anys. 

 

 

 

 

Barcelona,  març de 2014. 



3.2. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI DB-SI  
 

 
3.2.1. DB-SI 1 Propagació interior  

(Veure document adjunt d’aquest Document Bàsic) 
   

3.2.2. DB-SI 2 Propagació exterior  
(Veure document adjunt d’aquest Document Bàsic) 
 

3.2.3. DB-SI 3 Evacuació d’ocupants  
(Veure document adjunt d’aquest Document Bàsic) 

  
3.2.4. DB-SI 4 Instal·lació de protecció contra incendis 

(Veure document adjunt d’aquest Document Bàsic) 
 

3.2.5. DB-SI 5 Intervenció dels bombers  
(Veure document adjunt d’aquest Document Bàsic) 
 

 

 



  
  
  

3.2.1 Tipus de projecte i àmbit d’aplicació del document bàsic 
Definició del tipus de projecte de que es tracta, així com el tipus d’obres previstes i l’abast de les mateixes.

Tipus de projecte (1) Tipus d’obres previstes (2) Abast de les obres (3) Canvi d’ús (4) 

Projecte d’ampliació Obra nova No Aplica No Aplica 
(1) Projecte d’obra; projecte de canvi d’ús; projecte d’acondicionament; projecte d’instal·lacions; projecte d’obertura... 
(2) Projecte d’obra nova; projecte de reforma; projecte de rehabilitació; projecte de consolidació o reforç estructural; projecte 

de legalització... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitació integral... 
(4) S'ha d'indicar si es tracta d’una reforma que preveu un canvi d’ús o no.

Els establiments i zones d’ús industrial a les que sigui d’aplicació el Reglament de seguretat contra incendis en els 
establiments industrials (RD. 2267/2004, de 3 de Desembre) compleixen les exigències bàsiques mitjançant la seva 
aplicació.

S’ha de comptar amb les exigències d’aplicació del Document Bàsic CTE-SI que prescriu l’apartat III (Criteris generals 
d’aplicació) per a les reformes i canvis d’ús.

3.2.2 SECCIÓ SI 1: Propagació interior 

Sectorització en sectors d’incendi 
Els edificis i establiments estaran dividits en sectors d’incendi en les condicions que s’estableixen en la taula 1.1 d’aquesta 
Secció, mitjançant elements la resistència al foc dels quals satisfaci les condicions que s’estableixen en la taula 1.2 d’aquesta 
Secció. 
Als efectes del còmput de la Superfície d’un sector d’incendi, es considera que els locals de risc especial i les escales i 
passadissos protegits continguts en aquest sector no formen part del mateix. 
Tota zona l’ús previst del qual sigui diferent i subsidiari del principal de l’edifici o de l’establiment en el que estigui integrada 
ha de constituir un sector d’incendi diferent quan superi els límits que estableix la taula 1.1.

Sector 
Superfície construïda (m2) 

Us previst (1) 
Resistència al foc de l’element divisori de 

sectors (2) (3) 
Norma Projecte Norma Projecte 

   

Sector 1  
Edifici Ampliació 

2.500 237,92 Pública 
Concurrència 

EI-90 EI-90 

(1) Segons es consideren en l’annex SI-A (Terminologia) del Document Bàsic CTE-SI. Per als usos no contemplats en 
aquest Document Bàsic, es procedirà per assimilació en funció de la densitat d’ocupació, mobilitat dels usuaris, etc. 

(2) Els valors mínims estan establerts en la Taula 1.2 d’aquesta Secció. 
(3) Els sostres han de tenir una característica REI, al tractar-se d'elements portants i sectoritzadors d’incendi. 

Ascensors: (No aplica)

Ascensor 
Nombre de 
sectors que 

travessa 

Resistència al foc de la 
caixa (1) Rebedor d’independència Porta

Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 
        

 EI-120  Sí  E-30 

(1) Les condicions de Resistència al foc de la caixa de l’ascensor depenen de si delimiten sectors d’incendi i estan 
continguts o no en sectors d’escales protegides, tal com estableix l’apartat 1.4 d’aquesta Secció.

Locals de risc especial: (No aplica)
Els locals i zones de risc especial es classifiquen conforme a tres graus de risc (alt, mitjà i baix) segons els criteris que 
s’estableixen en la taula 2.1 d’aquesta Secció, complint les condicions que s’estableixen en la taula 2.2 d’aquesta Secció. 

Local o zona 
Superfície 

construïda (m2) Nivell de 
risc (1) 

Rebedor 
d’independència (2) 

Resistència al foc de l’element sectoritzador (i 
les seves portes) (3) 

Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 
- No EI-90 (EI2 45-C5) 

(1) Segons criteris establerts en la Taula 2.1 d’aquesta Secció. 
(2) La necessitat de rebedor d’independència està en funció del nivell de risc del local o zona, conforme exigeix la Taula 2.2 

d’aquesta Secció. 
(3) Els valors mínims estan establerts en la Taula 2.2 d’aquesta Secció.

Reacció al foc d’elements constructius, decoratius i de mobiliari
Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que s’estableixen en la taula 4.1 d’aquesta Secció. 

Situació de l’element 
Revestiment 

De sostres i parets De sòls 
Norma Projecte Norma Projecte 

Zones ocupables edifici,zones de pas C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL



  
  
  

3.2.3 SECCIÓ SI 2: Propagació exterior 

Distància entre forats
Es limita en aquesta Secció la distància mínima entre forats entre dos edificis, els pertinents a dos sectors d’incendi del 
mateix edifici, entre una zona de risc especial alt i altres zones, o entre una escala o passadís protegit des de altres zones. El 
pany de façana o de coberta que separa ambdós forats haurà d’ésser com a mínim EI-60.

Façanes Cobertes 

Distància horitzontal (m) (1) Distància vertical (m) Distància (m) 

Angle entre 
plànols  Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 

NA NA NA NA 
(1)     La distància horitzontal entre forats depèn de l’angle α que formen els plans exteriors de les façanes: 

 Per a valors intermedis de l’angle α, la distància d pot obtenir-se per interpolació 

α 0º (façanes paral·leles enfrontades) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

3.2.4 SECCIÓ SI 3: Evacuació d’ocupants 

Càlcul d’ocupació, nombre de sortides, longitud de recorreguts d’evacuació i dimensionat dels mitjans d’evacuació
• En els establiments d’ús Comercial o de Pública Concurrència de qualsevol Superfície i els d’ús Docent, Residencial 

Públic o Administratiu la Superfície construïda dels quals sigui major que 1.500 m2 continguts en edificis l'ús principal 
previst dels quals sigui distint del seu, les sortides d’ús habitual i els recorreguts d’evacuació fins a l’espai exterior segur 
estaran situats en elements independents de les zones comuns de l’edifici i sectoritzats respecte d’aquest d’igual forma 
que hagi d'estar-ho l’establiment en qüestió; no obstant aquests elements podran servir com sortida d’emergència 
d’altres zones de l’edifici. Les seves sortides d’emergència podran comunicar amb un element comú d’evacuació de 
l’edifici a través d’un rebedor d’independència, sempre que aquest element d’evacuació estigui dimensionat tenint en 
compte aquesta circumstància. 

• Com a excepció al punt anterior, els establiments d’ús de Pública Concurrència la superfície construïda total dels quals 
no excedeixi de 500 m2 i estiguin integrats en centres comercials podran tenir sortides d’ús habitual o sortides 
d’emergència a les zones comuns de circulació del centre. Quan la seva Superfície sigui major que la indicada, almenys 
les sortides d’emergència seran independents respecte d’aquestes zones comuns. 

• El càlcul de l’amplada de les sortides de sector, de planta o d’edifici es realitzarà, segons s’estableix l’apartat 4 
d’aquesta Secció, tenint en compte la inutilització d’una de les sortides, quan n'hi hagi més d’una, sota la hipòtesis més 
desfavorable i l’assignació d’ocupants a la sortida més pròxima. 

• Per al càlcul de la capacitat d’evacuació d’escales, quan n'existeixen varies, no és necessari suposar inutilitzada en la 
seva totalitat alguna de les escales protegides existents. En canvi, quan existeixi varies escales no protegides, s'ha de 
considerar inutilitzada en la seva totalitat alguna d'elles, sota la hipòtesis més desfavorable.

Sector, 
planta, 
sector 

Us previst (1) 
Sup. 
útil 

(m2) 

Densitat 
ocupació (2) 
(m2/pers.) 

Ocupació 
(pers.) 

Nombre de 
sortides (3) 

Recorreguts 
d’evacuació 

(3) (4) (m) 

Amplada de sortides (5) 
(m) 

Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. 
           

Buc 1 Pública 
Concurrència

20,19 5 4 1 3 50 8,50 Portes,passos 
Passadís

≥0,80 
≥1,00

0,80 
1,20

Buc 2 Pública 
Concurrència

14,29 5 3 1 3 50 9,50 Portes,passos 
Passadís

≥0,80 
≥1,00

0,80 
1,20

Bany  
dones 

Pública 
Concurrència

12,93 3 4 1 3 50 2,50 Portes,passos 
Passadís

≥0,80 
≥1,00

0,80 
-

Bany 
homes 

Pública 
Concurrència

12,01 3 4 1 3 50 2,00 Portes,passos 
Passadís

≥0,80 
≥1,00

0,80 
-

Passadís Pública 
Concurrència

4,55 2 2 1 3 50 5,50 Portes,passos 
Passadís

≥0,80 
≥1,00

0,80 
1,20

Magatzem 
sala 

Pública 
Concurrència

30,74 Ocupació 
nula 

0 1 3 50 18,00 Portes,passos 
Passadís

≥0,80 
≥1,00

0,80 
2,00

Magatzem 
bucs 

Pública 
Concurrència

8,01 Ocupació 
nula 

0 1 3 50 7,00 Portes,passos 
Passadís

≥0,80 
≥1,00

0,80 
2,00

Sala 
polivalent 

Pública 
Concurrència

115,01 1 115 1 3 50 5,00 Portes,passos 
Passadís

≥0,80 
≥1,00

1,50 
2,00

Distribuïdor Pública 
Concurrència

19,06 2 10 1 3 50 0,00 Portes,passos 
Passadís

≥0,80 
≥1,00

0,96 
2,00

Cancel·la Pública 
Concurrència

17,86 2 9 1 3 50 0,00 Portes,passos 
Passadís

≥0,80 
≥1,00

0,96 
-

TOTAL 151  



  
  
  

(1) Segons es consideren en l’annex SI-A (Terminologia) del Document Bàsic CTE-SI. Per als usos previstos no 
contemplats en aquest Document Bàsic, s'ha de procedir per assimilació en funció de la densitat d’ocupació, mobilitat 
dels usuaris, etc. 

(2) Els valors d’ocupació dels sectors o zones d’un edifici, segons la seva activitat, estan indicats en la Taula 2.1  d’aquesta 
Secció. 

(3) El nombre mínim de sortides que hi ha d’haver en cada cas i la longitud màxima dels recorreguts fins a elles estan 
indicats en la Taula 3.1 d’aquesta Secció. 

(4) La longitud dels recorreguts d’evacuació que s’indiquen en la Taula 3.1 d’aquesta Secció es poden augmentar un 25% 
quan es tracti de sectors d’incendi protegits amb una instal·lació automàtica d’extinció. 

(5)    El dimensionat dels elements d’evacuació ha de realitzar-se conforme al que s’indica en la Taula 4.1 d’aquesta Secció.

Protecció de les escales: (no aplica)
Les condicions de protecció de les escales s’estableixen en la Taula 5.1 d’aquesta Secció. 
• Les escales protegides han de complir a més les condicions de ventilació que contén la definició del terme estipulat en 

l’annex SI-A (Terminologia) del Document Bàsic CTE-SI. 
• Les escales especialment protegides han de complir a més les condicions de ventilació que contén la definició del 

terme que estipulat en l’annex SI-A (Terminologia) del Document Bàsic CTE-SI. 
• Les escales que serveixin a diversos usos previstos compliran en totes les plantes les condicions més restrictives de les 

corresponents a cada un d'elles. 

Escala Sentit 
d’evacuació 
(asc./desc.) 

Altura 
d’evacuaci

ó (m) 

Protecció (1) Rebedor 
d’independència 

(2) 

Amplada (3) 
(m) 

Ventilació 
Natural (m2) Forçada 

Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. 
             

P No 1,00     

(1)    Les escales seran protegides o especialment protegides, segons el sentit i l’altura d’evacuació i usos als que serveixin, segons estableix 
la Taula 5.1 d’aquesta Secció: 

 No protegida (NO PROCEDEIX); Protegida (P); Especialment protegida (EP). 
(2) Es justificarà en la memòria la necessitat o no de rebedor d’independència en els casos de les escales especialment protegides. 
(3) El dimensionat de les escales d’evacuació ha de realitzar-se conforme al que s’indica en la Taula 4.1 d’aquesta Secció. Com Orientació 

de la capacitat d’evacuació de les escales en funció de la seva amplada, pot utilitzar-se la Taula 4.2 d’aquesta Secció (a justificar en 
memòria). 

Vestíbuls d’independència
Els vestíbuls d’independència compliran les condicions que es conté en la definició del terme que obra l’annex SI-A 
(Terminologia) del Document Bàsic CTE-SI. 

Les condicions de ventilació dels vestíbuls d’independència d’escales especialment protegides són les mateixes que per a 
aquestes escales. 

Rebedor 
d’independènci

a (1) 

Sectors 
que 

accedeix
en al 

mateix 

Resistència al foc 
del rebedor 

Ventilació 
Puertas d’accés Distància entre 

portes (m) Natural (m2) Forçada

Norma Proj Norm Proj. Norm Proj. Norma Proj. Norma Proj. 
            

EI-120 EI2 C-30 0,50 

(1)   S'ha de senyalar el sector o escala al que serveix.

3.2.5: SECCIÓ SI 4: Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 

• L’exigència de disposar d’instal·lacions de detecció, control i extinció del incendi ve recollida en la Taula 1.1 d’aquesta 
Secció en funció de l’ús previst, Superfícies, nivells de risc, etc. 

• Aquelles zones l'ús previst del qual sigui diferent i subsidiari del principal de l’edifici o de l’establiment en el que han 
d'estar integrades i que han de constituir un sector d’incendi diferent, devent disposar de la dotació d’instal·lacions que 
s’indica per a l’ús previst de la zona. 

• El disseny, l’execució, la posta en funcionament i el manteniment de les instal·lacions, així com els seus materials, les 
seves components i els seus equips, compliran l’apartat 3.1. de la Norma, compliran el Reglament d’instal·lacions de 
Protecció contra Incendis (RD. 1942/1993, de 5 de novembre) i disposicions complementàries, i altre reglamentació 
específica que sigui d’aplicació. 

Sector, 
planta, sector

Extintors 
portàtils Columna seca B.I.E. Detecció i 

alarma
Instal·lació 
d’alarma “Sprinklers”

Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. 
Sector 1  
Edifici 
Ampliació

Sí Si No No No No No No No No No No 

En cas de precisar altre tipus d’instal·lacions de protecció (p.ex. ventilació forçada de garatge, extracció de fums de cuines 
industrials, sistema automàtic d’extinció, ascensor d’emergència, hidrants exteriors etc.), s’ha d’indicar en les següents 
caselles el sector i la instal·lació que es preveu:



  
  
  

3.2.6: SECCIÓ SI 5: Intervenció dels bombers 

Aproximació als edificis
Els vials d’aproximació als espais de maniobra als que es refereix l’apartat 1.2 d’aquesta Secció, han de complir les 
condicions que s’estableixen en l’apartat 1.1 d’aquesta Secció.

Amplada mínima 
lliure (m) 

Altura mínima 
lliure o gàlib (m) 

Capacitat portant 
del vial (kN/m2) 

Trams corbs 

Radi interior (m) Radi exterior (m) Amplada lliure de 
circulació (m) 

Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 
3,50 compleix 4,50 compleix 20 compleix 5,30 compleix 12,50 compleix 7,20 compleix

Entorn dels edificis
• Els edificis amb una altura d’evacuació descendent major que 9 metres han de disposar d’un espai de maniobra al llarg 

de les façanes en les que estiguin situats els accessos principals que compleixi les condicions que estableix l’apartat 1.2 
d’aquesta Secció. 

• L’espai de maniobra ha de mantenir-se lliure de mobiliari urbà, arbrar, jardins o altres obstacles. D’igual forma, on es 
prevegi l’accés a una façana amb escales o plataformes hidràuliques, s’evitaran elements tals com cables elèctrics aeris 
o branques d'arbres que puguin interferir amb les escales, etc. 

• En el cas de que l’edifici estigui equipat amb columna seca hi ha d'haver accés per a un equip de bombeig a menys de 
18 m de cada punt de connexió a ella, havent d'ésser visible el punt de connexió des del camió de bombeig. 

Amplada mínima 
lliure (m) 

Altura lliure (m) 
(1) 

Separació màxima 
del vehicle (m) (2) 

Distància 
màxima (m) (3) 

Pendent màxima 
(%) 

Resistència al 
punxonament del sòl 

Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. 
5,00 no aplica Alçada 

edifici
no aplica no aplica 30,00 no aplica 10 no aplica 100 kN 

sobre 20 
cm φ. 

no aplica

(1)    l’altura lliure normativa es la de l’edifici. 
(2)   La separació màxima del vehicle a l’edifici des del plànol de la façana fins a l’eix de la via s’estableix en funció de la 

següent taula:

edificis de fins a 15 m d’altura d’evacuació 23 m 
edificis de més de 15 m i fins a 20 m d’altura d’evacuació 18 m 
edificis de més de 20 m d’altura d’evacuació 10 m 

(3)   Distància màxima fins a qualsevol accés principal de l’edifici.

Accessibilitat per façanes
• Les façanes a les que es fa referència en l’apartat 1.2 d’aquesta Secció han de disposar de forats que permetin l’accés 

des de l’exterior al personal del servei d’extinció d’incendis. Les condicions que han de complir aquests forats estan 
establertes en l’apartat 2 d’aquesta Secció. 

• Els aparcaments robotitzats disposaran, en cada sector d’incendis en que estiguin sectoritzats, d’una via 
compartimentada amb elements EI-120 i portes EI2 60-C5 que permeti l’accés dels bombers fins a cada nivell existent, 
així com sistema d’extracció mecànica de fums. 

Altura màxima de l’ampit 
(m) 

Dimensió mínima 
horitzontal del forat (m) 

Dimensió mínima vertical 
del forat (m) 

Distància màxima entre forats 
consecutius (m) 

Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. 
1,20 no aplica 0,80 no aplica 1,20 no aplica 25,00 no aplica

3.2.7: SECCIÓ SI 6: Resistència al foc de l’estructura 

La Resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (inclosos forjats, bigues, suports i trams d’escales que 
siguin recorregut d’evacuació, a menys que siguin escales protegides), és suficient si: 

• assoleix la classe indicada en la Taula 3.1 d’aquesta Secció, que representa el temps en minuts de Resistència 
davant l’acció representada per la corba normalitzada temps temperatura (en la Taula 3.2 d’aquesta Secció si està 
en un sector de risc especial) en funció de l’ús del sector d’incendi i de l’altura d’evacuació de l’edifici; 

• suporta aquesta acció durant un temps equivalent d’exposició al foc indicat en l’annex B.

Sector o local de risc 
especial 

Us del sector 
inferior al forjat 

considerat 

Material estructural considerat (1) 
Estabilitat al foc dels 
elements estructurals 

Suports Bigues Forjat Norma Projecte (2) 
     

Sector 1 
Edifici Ampliació 

Pública 
Concurrència 

Formigó Formigó Formigó R-90 R-90 



  
  
  

(1) S'ha de definir el material estructural utilitzat en cada un dels elements estructurals principals (suports, bigues, forjats, 
lloses, tirants, etc.) 

(2) La Resistència al foc d’un element pot establir-se d’alguna de les formes següents: 
– comprovant les dimensions de la seva secció transversal obtenint la seva Resistència pels mètodes simplificats de 

càlcul amb dades en els annexes B a F, aproximats per a la majoria de les situacions habituals; 
– adoptant altres models d’incendi per a representar l’evolució de la temperatura durant l’incendi; 
– mitjançant la Realització dels assaigs que estableix el R.D. 312/2005, de 18 de març. 
Haurà de justificar-se en la memòria el mètode utilitzat i el valor obtingut. 



3.3. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT DB-
SUA  

 

3.3.1. DB-SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes 
(Veure document adjunt d’aquest Document Bàsic) 
 

3.3.2. DB-SUA 2 Seguretat davant el risc d’impacte o 
atrapament  
(Veure document adjunt d’aquest Document Bàsic) 
 

3.3.3. DB-SUA 3 Seguretat davant el risc d’immobilització 
(Veure document adjunt d’aquest Document Bàsic) 
 

3.3.4. DB-SUA 4 Seguretat davant el risc causat per 
il·luminació inadequada  
(Veure document adjunt d’aquest Document Bàsic) 
 

3.3.5. DB-SUA 5 Seguretat davant el risc causat per 
situacions d’alta ocupació  
(Veure document adjunt d’aquest Document Bàsic) 
 

3.3.6. DB-SUA 6 Seguretat davant el risc d’afogament 
(Veure document adjunt d’aquest Document Bàsic) 
 

3.3.7. DB-SUA 7 Seguretat davant causat per vehicles en 
moviment  
(Veure document adjunt d’aquest Document Bàsic) 
 

3.3.8. DB-SUA 8 Seguretat davant el risc causat per l’acció 
del llamp  
(Veure document adjunt d’aquest Document Bàsic) 
 

3.3.9. DB-SUA 9 Accessibilitat  
(Veure document adjunt d’aquest Document Bàsic) 
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(Classificació del sòl en funció del seu grau de lliscament UNE ENV 12633:2003) Classe 

NORMA PROJ 
    

Zones interiors seques amb pendent < 6% 1 1 

Zones interiors seques amb pendent ≥ 6% i escales 2 NA 

Zones interiors humides (entrada a l’edifici o terrasses cobertes) amb pendent < 6% 2 2 
Zones interiors humides (entrada a l’edifici o terrasses cobertes) amb pendent ≥ 6% i 
escales 

3 NA 

Zones exteriors, garatges i piscines 3 3 
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NORMA PROJ 
  

El sòl no presenta imperfeccions o irregularitats que suposin risc de caigudes com 
conseqüència d’ensopegades 

Diferència 
de nivell < 

6 mm 

3 mm 

Pendent màxima per a desnivells ≤ 50 mm 
Excepte per a accés des d'espai exterior ≤ 25 % NA 

Perforacions o forats en sòls de zones de circulació Ø ≤ 15 mm NA 
Altura de barreres per a la delimitació de zones de circulació ≥ 800 mm NA 
Nº de graons mínim en zones de circulació 

Excepte en els casos següents: 
• En zones d’ús restringit
• En les zones comuns dels edificis d’ús Residencial Habitatge. 

• En els accessos als edificis, bé des de l'exterior, o bé des de porxos, garatges, etc.  
(figura 2.1) 

• En sortides d’ús previst únicament en cas d’emergència. 
• En l’accés a un estrada o escenari 

3 NA 

Distància entre la porta d’accés a un edifici i el graó més pròxim. 
(excepte en edificis d’ús Residencial Habitatge) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm.   
i ≥ amplada  

fulla 

NA 
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Protecció dels desnivells

Barreres de protecció en els desnivells, forats i obertures (tant horitzontals com 
verticals) balcons, finestres, etc. amb diferència de cota (h). 

Per a  h ≥ 550 mm 

Senyalització visual i tàctil en zones d’ús públic 
per a h ≤ 550 mm Dif. tàctil ≥
250 mm del encontre amb el 
tancament 

Característiques de les barreres de protecció

Altura de la barrera de protecció: 
NORMA PROJECTE 

diferències de cotes ≤ 6 m. ≥ 900 mm 100 mm 

resta dels casos ≥ 1.100 mm NA 

forats d’escales d’amplada menor que 400 mm.  ≥ 900 mm NA 
  

Mesura de l’altura de la barrera de protecció (veure gràfic) 

Resistència i rigidesa enfront a força horitzontal de les barreres de protecció 
(Veure taules 3.1 i 3.2 del Document Bàsic SE-AE Accions en l’edificació)

NORMA PROJECTE 

Característiques constructives de les barreres de protecció: No seran escalables 

No existiran punts de recolzament en l’altura accessible (Ha). 200≥Ha≤700 mm COMPLEIX 
Limitació de les obertures al pas d’una esfera Ø ≤ 100 mm AMPIT TANCAT 
Límit entre part inferior de la barana i línia d’inclinació ≤ 50 mm AMPIT TANCAT 
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Escales d’ús restringit

Escala de traçat lineal 
NORMA PROJECTE 

Amplada del tram ≥ 800 mm NA 

Altura de l’estesa   ≤ 200 mm NA 

Amplada del peu ≥ 220 mm NA 

Escala de traçada corba veure CTE DB-SU 
1.4

NA 

Replans partits amb graons a 45º  

Graons sense estesa (dimensions segons gràfic) 
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Escales d’ús general: graons
  

trams rectes d’escala 
NORMA PROJECTE 

peu ≥ 280 mm NA 

estesa 130 ≥ H ≤ 185 mm NA 

es gramatitzarà 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = peu, C= estesa) 
la relació es complirà al 

llarg d’una mateixa 
escala

NA 

escala amb traçat corb 
NORMA PROJECTE 

peu 

H ≥ 170 mm en el 
costat més estret

NA 

H ≤ 440 mm en el 
costat més ample

NA 

escales d’evacuació ascendent

Graons (la pareda serà vertical o formarà angle ≤ 15º amb la vertical) 
NA 

escales d’evacuació descendent 

Graons NA 



S
U

A
 1

.4
. E

sc
al

es
 i 

ra
m

p
es

 
Escales d’ús general: trams

  

CTE PROJ 

Nombre mínim de graons per tram 3 NA 

Altura màxima a salvar per cada tram ≤ 3,20 m NA 

En una mateixa escala tots els graons tindran la mateixa estesa NA 

En trams rectes tots els graons tindran el mateix peu NA 
En trams corbs (tots els graons tindran el mateix peu mesurat al llarg de tota línia 
equidistant d’un dels costats de l’escala),  

El radi serà 
constant 

NA 

En trams mixtes 

el peu mesurat en 
el tram corb ≥ peu 

en les parts 
rectes 

NA 

Amplada útil del tram (lliure d’obstacles) 
comercial i pública concurrència 1200 mm NA 

altres 1000 mm NA 

Escales d’ús general: Replans

entre trams d’una escala amb la mateixa direcció: 
• Amplada dels replans disposats ≥ amplada 

escala 
NA 

• Longitud dels replans (mesurat en el seu eix). ≥ 1.000 mm NA 

entre trams d’una escala amb canvis de direcció: (figura 4.4) 
• Amplada dels replans ≥ amplada 

d’escala
NA 

• Longitud dels replans (mesurat en el seu eix). ≥ 1.000 mm NA 

Escales d’ús general: Passamans
  

Passamans continu: 
en un costat de l’escala Quan salven altura ≥ 550 mm

en ambdós costats de l’escala Quan l'ample ≥ 1.200 mm o estiguin 
previstes per a P.M.R.

Passamans intermedis. 
  

Es disposaran per a amplada del tram  ≥2.400 mm NA
Separació de passamans intermedis ≤ 2.400 mm NA 

  
Altura del passamans 900 mm ≤ H ≤

1.100 mm 
NA 

  

Configuració del passamans:   

serà ferm i fàcil d’agafar 
Separació del parament vertical ≥ 40 mm NA 

el sistema de subjecció no interferirà el pas continu de la mà 
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Rampes CTE PROJ

  

Pendent: rampa estàndard 6% < p < 12% NA 

usuari cadira de rodes (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10%
l < 6 m, p ≤   8%

resta, p ≤   6%
NA 

circulació de vehicles en garatges, també previstes per a la circulació 
de persones p ≤ 18% NA 

  

Trams: longitud del tram: 
 rampa estàndard  l ≤ 15,00 m NA 
 usuari cadira de rodes l ≤   9,00 m NA 
  

 amplada del tram:  
 amplada lliure d’obstacles 

amplada útil mesurada entre parets o barreres de protecció 
amplada en funció 

de DB-SI 
NA

  

 rampa estàndard: 
 amplada mínim a ≥ 1,00 m NA

 usuari cadira de rodes 
amplada mínim a ≥ 1200 mm NA

trams rectes a ≥ 1200 mm NA

amplada constant a ≥ 1200 mm NA

per a bordes lliures, → element de protecció lateral h = 100 mm NA
  

Replans: entre trams d’una mateixa direcció: 
 amplada replà a ≥ amplada rampa NA 
 longitud replà l ≥ 1500 mm NA 
  

 entre trams amb canvi de direcció: 
 amplada replà (lliure d’obstacles) a ≥ amplada rampa NA 
  

 amplada de portes i passadissos  a ≤ 1200 mm NA 
 distància de porta respecte al arrencada d’un tram d ≥   400 mm NA 
 distància de porta respecte al arrencada d’un tram (PMR) d ≥ 1500 mm NA 
Passamans
 passamans continu en un costat NA
 passamans continu en un costat (PMR) NA
 passamans continu en ambdós costats a > 1200 mm
  

 altura passamans 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm NA
 altura passamans addicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm NA
 separació del parament d ≥ 40 mm NA

característiques del passamans: 
 Sist. de subjecció no interfereix en el pas continu de la mà ferma, fàcil d’agafar NA 

Escales fixes NA 
  

Amplada 400mm ≤ a ≤800 mm NA
Distància entre graons d ≤ 300 mm NA
espai lliure davant de l’escala d ≥ 750 mm NA
Distància entre la part posterior dels graons i l’objecte més pròxim d ≥ 160 mm NA
Espai lliure a ambdós costats si no està proveït de gàbies o dispositius equivalents 400 mm NA

protecció addicional: 
Prolongació de barana per sobre de l’últim graó (per a risc de caiguda per falta de 
recolzament) p ≥ 1.000 mm NA

Protecció circumdant. h > 4 m NA
Plataformes de descans cada 9 m h > 9 m NA
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Neteja dels envidriaments exteriors
  

neteja des de l’interior: 
Tota la superfície interior i exterior de l’envidriament es trobarà compresa en un radi r ≤
850 mm des d’algun punt del límit de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

NA

En envidriaments invertits, dispositiu de bloqueig en posició invertida NA



  

neteja des de l’exterior i situats a h > 6 m NA 
plataforma de manteniment a ≥    400 mm
barrera de protecció h ≥ 1.200 mm

Equipament d’accés especial 

previsió d’instal·lació de 
punts fixes d’anclatge 

amb la resistència 
adequada 
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 amb elements fixes NORMA PROJECTE NORMA PROJECTE 
        

Altura lliure de pas en 
zones de circulació ús restringit ≥ 210 cm NA resta de zones ≥ 220 cm 260 cm 

Altura lliure en llindars de portes ≥ 200 cm 210 cm 
Altura dels elements fixes que sobresurtin de les façanes i que estiguin situats sobre zones de 
circulació 220 cm 250 cm 

Vol dels elements en les zones de circulació respecte a les parets en la zona compresa entre 100 i 
220 cm mesurats a partir del sòl ≤ 150 mm NA 

Restricció d’impacte d’elements volats l’altura de la qual sigui menor que 200 cm disposant 
d’elements fixes que restringeixin l’accés a ells. NA 

amb elements practicables 

disposició de portes laterals a vies de circulació en passadís a < 2,50 m (zones d’ús general) La fulla no envaeix el 
passadís, és corredera 

En portes de vaivé es disposarà  d’un o varis panells que permetin percebre  l’aproximació de les 
persones entre 0,70 m i 1,50 m mínim 

NA

amb elements fràgils 
Superfícies vidriades situades en àrees amb risc d’impacte amb barrera de protecció SUA 2, apartat 3.2 

Superfícies vidriades situades en àrees amb risc d’impacte sense barrera de protecció Norma: (UNE EN 12600:2003)

Diferència cota a ambdós costats de la Superfície vidriada 0,55 m ≤ ∆H ≤ 12 m Resistència al impacte nivell 2 (NA) 

Diferència de cota a ambdós costats de la Superfície vidriada ≥ 12 m Resistència al impacte nivell 1 
(Aplica) 

Resta de  casos Resistència al impacte nivell 3 (NA) 

dutxes i banyeres: 
 parts vidrades de portes i tancaments NA
  

 àrees amb risc d’impacte 

 Impacte amb elements insuficientment perceptibles 
 Grans Superfícies envidriades i portes de vidre que no disposin d’elements que permetin identificar-les 
  NORMA PROJECTE 

senyalització:

altura 
inferior:

850mm<h<1100mm H= 900 mm 

altura 
superior:

1500mm<h<1700mm H= 1.600 mm 

travesser situat a l’altura inferior NP 
muntants separats a ≥ 600 mm NP 

S
U

A
 2

.2
 A

tr
ap

am
en

t 
 

  NORMA PROJECTE 
    

Porta corredera d’accionament manual ( d= distància fins a objecte fix més 
pròxim) 

d ≥ 200 mm Compleix 

Elements d’obertura i tancament automàtics:  dispositius de protecció  NA 
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 Risc d’”aprisionamiento” 
  

en general: 
Sectors amb portes amb sistemes de bloqueig interior, han de disposar de 
sistema de desbloqueig des de l’exterior. 

Compleix 

Els banys de vivendes han de tenir il·luminació controlada des de l’interior NA 

En zones d’ús públic, els banys accessibles disposaran d’un dispositiu al seu 
interior que es reconegui fàcilment, per realitzar una trucada d’assistència. 

Compleix 

NORMA PROJ 
Força d’obertura de les portes de sortida ≤ 140 N Compleix 

usuaris de cadira de rodes: 
Sectors de petita dimensió per a usuaris de cadires de rodes veure Secció SUA 9 Accessibilitat 

NORMA PROJ 

Força d’obertura en itineraris accessibles ≤ 25 N o (≤ 65 N si és 
resistent al foc)  

Compleix 




