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MG DADES GENERALS
Adequació i reforma per a les oficines del Port Esportiu de Mataró

MG DADES GENERALS
MG 1 Identificació i objecte del projecte
PROJECTE:
OBRA DE L’ENCÀRREC:

ADEQUACIÓ I REFORMA PER A LES OFICINES DEL PORT
ESPORTIU DE MATARÓ
Reforma

EMPLAÇAMENT:

Port de Mataró

MUNICIPI:

Mataró, comarca del Maresme

DIRECCIÓ:

Passeig de Callao s/n CP: 08301

MG 2 Agents del projecte
PROMOTOR:

Nom: Consorci Port de Mataró
NIF: Q-5856419-F
Adreça: Passeig del Callao s/n, Port de Mataró, 08301 Mataró
Telèfon: 93 755 09 61

ARQUITECTE:

Nom: Sergi Garcia Fernández
Núm. col·legiat: 37910/7
NIF: 38828948-A
Adreça: Carrer Àngel Guimerà, 17baixos. Argentona (BCN)
Telèfon: 669.379.533

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials
Estudi bàsic de seguretat i salut: Sergi Garcia, arquitecte
Projecte Instal·lacions: Eva Jordà, enginyera industrial

Mataró, febrer 2020
Signat,

Sergi Garcia, arquitecte col·legiat 37910/7

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Adequació i reforma per a les oficines del Port Esportiu de Mataró

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
L’encàrreg solicita la reubicació de les actuals oficines del Port Esportiu de Mataró, a una zona més
propera a la zona comercial. La situació escollida és l’actual zona de magatzems i vestuaris de
marineria que dona servei al port i l’actual zona de control que també es mou i passa a formar part
del projecte. Tots aquests magatzems i vestuaris es col·locaran a continuació de l’actual projecte, sota
els penyols, actualment destinat a aparcament, sota un projecte futur.
La parcel·la del projecte té una superficie de 248.75m2 i una façana de 51.3m lineals orientada sudoest. L’estructura està formada per portics de formigó armat amb pilars de secció circular en façana
distribuits cada 5.03cm i un mur de contenció inclinat a la part posterior. La coberta és una llosa de
formigó prefabricada recolzada sobre el mur i una jàcera que uneix els pilars. Al llarg dels primers 8
pòrtics tenim un edifici d’una única planta amb altells puntuals d’estructura tubular metàlica i fusta
en alguns locals. A partir del novè pòrtic tenim un nou forjat intermig de les mateixes característiques
que el de la coberta amb aparcament a la zona inferior i penyols (locals d’emagatzematge per als
amarristes) a la zona superior. Les alçades interiors varien: per una banda salvant el desnivell exterior
(de 57cm totals) que obliga a escalonar els locals i per altra banda la coberta que durant els primers
4 pòrtics es manté horitzontal, els següents 4 portics té un pendent constant que eleva la nova cota
uns 67cm, i finalment torna a recuperar la horitzontalitat.
L’actual projecte es desenvoluparà en dues fases: en una primera es construirà el nou centre de
control a la nova ubicació que no pot deixar de funcionar i finalment es construiran les oficines
propiament, enderrocant l’actual centre de control i tot el que hi ha en la zona designada
(magatzems, vestuaris de marineria... amb les seves instal·lacions). S’haurà de tenir en compte el pas
de serveis existents i les noves conexions. El col·lector de sanejament del port és un tub a presió pel
que es necessàri un pou i una bomba per conectar-s’hi. S’anul·larà l’actual pou dels vestuaris i se’n
crearà un de nou pels serveis de les oficines.
En quant a la urbanització, està en marxa un projecte de reurbanització del port. L’actual parcel·la té
un desnivell força continu en façana, que salva 57cm i està repartit en diferents nivells a la llosa de
formigó als diferents locals. Només la zona de control i els vestuaris tenen paviment que s’haurà de
retirar. Per millorar els accessos a l’edifici i evitar pòdims i rampes, la nova ordenació haurà de tenir
en compte les noves rasants proposades.
També sabem que en llocs puntuals tenim filtracions d’aigua, pel que plantejem un forjat sanitari en
la totalitat de la proposta i unes canalitzacions al propi formigó per tal de conduir-les. Igualment
també s’impermeabilitzarà la coberta.

MD 2 Descripció general del projecte
MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits
Es tracta d’un projecte de reforma total, pel que es manté únicament l’estructura i la coberta dels
locals actuals per tal de distribuir les oficines en una única planta i al mateix nivell. La zona de control
i arxiu es desenvolupa en dues plantes aprofitant l’actual estructura.
A la part d’oficines el programa es composa d’una sala d’actes amb magatzem propi i vestíbul d’accès,
sala de neteja, zona de serveis amb dos banys (un d’ell accessible), la recepció de les oficines
propiament i 3 despatxos. A la zona de control trobem el centre de control, el despatx del centre de
control i el rac de les oficines i del centre (separats) a la part inferior de l’edifici, que té conexió directa
amb les oficines, i la zona d’arxiu i sala de màquines a la part superior. A aquesta s’accedeix per
l’interior del propi edifici mitjançant una escala o per la passarel·la exterior pròpia dels penyols.

Respecte a l’espai exterior, el Port té prevista una nova urbanització que ja preveu la pavimentació
de l’espai davant de l’edifici. L’edifici nou té dos nivells de planta baixa als quals s’haurà d’adaptar la
nova topografia per tal d’afavorir unes entrades accessibles a l’edifici sense rampes ni escales. Les
rasants es modifiquen en 46cm en el punt més desfavorable.
MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres
normatives si s’escau
PLANEJAMENT: Pla Especial del Port de Mataró – Modificació del Pla Especial aprovada definitivament
el 31 de Juliol de 2001.
ZONIFICACIÓ: 6b14a – Zona de dotacions i serveis del Port de Mataró
USOS ADMESOS: Esportiu Dominant
Es tracta d’un projecte de reforma d’un local existent, per tant, el projecte parteix d’una base ja
construïda, integrada en el conjunt de l’edifici portuari. D’aquesta manera el projecte compleix els
paràmetres fixats al Pla Especial del Port de Mataró.
*Veure ANnu Normativa urbanística a l’apartat DI.I Annexos a la memòria
MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes
Comentada la configuració general de l’edifici en l’apartat anterior MD 2.1 “Descripció general del
projecte i dels espais exterior adscrits”, a continuació es farà una descripció dels diferents usos,
indicant les seves característiques principals.
La zona d’oficines compta amb una Sala d’Actes d’us independent. Amb un vestíbul d’accès pel qual
també es pot accedir als serveis d’ús compartit amb les oficines. A aquests banys s’hi accedeix a través
d’un vestíbul amb portes amb pany i clau per poder tancar-se permetre l’accès quan es vulgui. A les
oficines propiament s’hi accedeix per la recepció que fa a l’hora de vestíbul i sala d’espera. Des
d’aquesta s’accedeix per un passadís als tres despatxos, a les escales per pujar a l’arxiu i a la zona de
control.
A la zona de control hi trobem en planta baixa el centre de control propiament, el despatx de control
i les sales dels racks (una per les oficines i una per la zona de control), i a la planta superior, l’arxiu i
la zona de màquines aprofitant part de l’antiga estructura de magatzems.
MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes
SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES
Superfícies útils
[m2]
ZONA OFICINES
Sala Actes
Armari racks control
Magatzem
Vestibul
Neteja
Peça de serveis
Recepció
Pas despatxos
Despatx 1
Despatx 2
Despatx 3

47.60
4.45
8.20
15.10
4.10
16.30
31.65
16.65
15.90
19.50
12.60

∑Superfície útils
[m2]

Superfícies
construïda [m2]

192.05 m2

218.51 m2

ZONA CONTROL
Centre Control (PB)
Despatx Control (PB)
Sala rack Control (PB)
Sala rack oficines (PB)
Accès (PB)
Arxiu (P1)
Pas (P1)
Sala màquines (P1)

TOTAL

100.35 m2

124.64 m2

297.15 m2

343.15 m2

15.50
11.80
9.50
7.40
8.40
30.20
2.55
15.00

MD 2.5 Normativa d’aplicació
A. Normativa de disciplina urbanística i ordenances municipals
PLANEJAMENT: Pla Especial del Port de Mataró – Modificació del Pla Especial aprovada definitivament
el 31 de Juliol de 2001.
ZONIFICACIÓ: 6b14a – Zona de dotacions i serveis del Port de Mataró
USOS ADMESOS: Esportiu Dominant
*Veure ANnu Normativa urbanística a l’apartat DI.I Annexos a la memòria

B. Codi Tècnic de l’Edificació – CTE
maig 2018
El Decret 462/1971 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.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es
desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i
disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el
text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques
dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de
dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i
els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del
projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de
l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la
certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit
estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles
ordenances i disposicions municipals.
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada
projecte en funció del seu abast i dels usos previstos.

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granat: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal

Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any
2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE
27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a
l’interior de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el
trabajo”. (O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos
electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

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

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y
acceso universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de
l'Edificació.
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)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81;
25/11/81)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997,
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites
al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

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 Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
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)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any
2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de
l’edifici

Es defineixen a continuació les exigències bàsiques que haurà de satisfer l’edifici segons el CTE, i així complir
els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat que estableix la LOE en els apartats 1b i 1c de l’article 3, com a
objectius de qualitat de l’edificació.

MD 3.1 Seguretat estructural
segons l’artice 10 de la part I del CTE
SE1: Resistència i estabilitat
SE2: Aptitud de servei

MD 3.2 Seguretat en cas d’incendi
segons l’article 11 de la part I del CTE
SI1: Propagació interior
SI2: Propagació exterior
SI3: Evacuació
SI4: Instal·lacions de protecció contra incendis
SI5: Intervenció de bombers
SI6: Resistència estructural a l’incendi

MD 3.3 Seguretat d’utilització
segons l’article 12 de la part I del CTE
SU1: Seguretat enfront el risc de caigudes
SU2: Seguretat enfront el risc d’impactes o d’enganxada
SU3: Seguretat enfront al risc de confinament
SU4: Seguretat enfront al risc causat per una il·luminació inadequada
SU5: Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SU6: Seguretat enfront al risc d’ofegament
SU7: Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SU8: Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp

MD 3.4 Salubritat
segons l’article 13 de la part I del CTE
HS1: Protecció enfront la humitat
HS2: Recollida i evacuació de residus
HS3: Qualitat de l’aire interior
HS4: Subministrament d’aigua
HS5: Evacuació d’aigües

MD 3.5 Protecció enfront el soroll
segons la Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CA-88: Condicionaments acústics en els edificis

MD 3.6 Estalvi d’energia
segons l’article 15 de la part I del CTE
HE1: Limitació de demanda energètica
HE2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
HE3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

Requisits bàsics LOE

Prestacions segons normativa
específica

art. 3

Projecte

Funcionalitat

(1)

Utilització

- La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la
realització adequada de les funcions previstes a l’edifici.

D.259/2003
Habitabilitat
Normativa
usos

Accessibilitat

- Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i
circulació per l’edifici segons la normativa específica.

D.135/95
d’accessibilitat

Telecomunicacions

- Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació d’acord
amb el que preveu la normativa específica.

RD Llei 1/98,
RD 401/2003,
altres

Requisits bàsics LOE
art. 3

Exigències bàsiques CTE

Nivells o valors límits de les
prestacions establerts en els
Documents Bàsics

Projecte (1)

Seguretat

S

Seguretat
Estructural

SE

Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE)

DB SE

SE 1

Resistència i estabilitat - La resistència i l’estabilitat seran les

DB SE-AE

SE 2

SI

Seguretat en
cas d’Incendi

adequades perquè no es generin riscos
indeguts, de forma que es mantingui la
resistència i l’estabilitat enfront de les
accions i influències previsibles durant les
fases de construcció i usos previstos dels
edificis, i que una incidència
extraordinària no produeixi
conseqüències desproporcionades
respecte a la causa original i es faciliti el
manteniment previst.

Aptitud de servei

DB SE-A
DB SE-C
DB SE-F
DB SE-M
EHE, EF, NSR

- L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús
previst de l’edifici, de forma que no es
produeixin deformacions inadmissibles

S Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE)
I
- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per
S Propagació
l’interior de l’edifici.
I interior
1
- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per
SI 2 Propagació
l’exterior, tant en l’edifici considerat com a
exterior

DB SI (2)
DB SI 1

DB SI 2

d’altres edificis.

(1)

(2)

- L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació
adequats perquè els ocupants puguin
abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins del
mateix en condicions de seguretat.

SI 3

Evacuació
d’ocupants

DB SI 3

SI 4

Instal·lacions - L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions
adequats per fer possible la detecció, el control i
de protecció
l’extinció de l’incendi, així com la transmissió de
contra
l’alarma als ocupants.
incendis

SI 5

Intervenció
de bombers

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

DB SI 5

SI 6

Resistència
al foc de
l’estructura

- L’estructura portant mantindrà la seva
resistència al foc durant el temps necessari
perquè es puguin complir les anteriors
exigències bàsiques.

DB SI 6

DB SI 4

Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica.

En edificis i establiments industrials es dona compliment a les exigències bàsiques amb l’aplicació del Reglament de Seguretat en cas
d’incendis d’establiments industrials, RSCIEI (RD 2267/2004).

Requisits bàsics LOE
art. 3

Exigències bàsiques CTE

Nivells o valors límits de
les prestacions establerts
en el Document Bàsic

Seguretat
SU Seguretat
d’Utilització

Projecte (1)

S Seguretat d’Utilització (art.
U
S
U
1

Caigudes

S Impacte o
U enganxada
2

12 Part I del CTE)

- Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin
caigudes, per a lo qual els terres seran adequats
per a afavorir que les persones no rellisquin,
ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es
limitarà el risc de caigudes en forats, en canvis de
nivell i a escales i rampes, facilitant la neteja dels
vidres exteriors en condicions de seguretat.
- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir
impacte o enganxades amb els elements fixes o
practicables de l’edifici.

DB SU
DB SU 1

DB SU 2

S Immobilització en
- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar
U recintes tancats
accidentalment immobilitzats a recintes.
3

DB SU 3

S Il·luminació
U inadequada
4

- Es limitarà el risc de danys a persones com a
conseqüència d’una il·luminació inadequada en
zones de circulació dels edificis, tant interiors com
exteriors, inclòs en cas d’emergència o de fallida de
l’enllumenat normal.

DB SU 4

S
U
5

- Es limitarà el risc causat per situacions amb alta
ocupació facilitant la circulació de les persones i la
sectorització amb elements de protecció i contenció
en previsió del risc d’aixafament.

DB SU 5

Alta ocupació

S Ofegament
U
6

- Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en
ofegaments a piscines, dipòsits, pous i similars
mitjançant elements que restringeixin l’accés.

DB SU 6

SU 7 Vehicles en
moviment

- Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment
atenent-se als tipus de paviments i senyalització i la
protecció de les zones de circulació rodades i les
de les persones.

DB SU 7

SU 8 Acció del llamp

- Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat
per l’acció del llamp mitjançant instal·lacions
adequades de protecció contra el llamp.

DB SU 8

Habitabilitat
HS

Projecte (1)

Higiene, salut i HS 1
protecció del
medi ambient HS 1

HS 2

Salubritat (art. 13 Part I del CTE)

DB HS

Protecció enfront la
humitat

- Es limitarà el risc previsible de presència inadequada
d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i els seus
tancaments com a conseqüència de l’aigua procedent
de precipitacions atmosfèriques, d’escorrenties, del
terreny o de condensacions, disposant mitjans que
impedeixin la seva penetració o, si s’escau, permetin
l’evacuació sense producció de danys.

DB HS 1

Recollida i evacuació - L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els
residus ordinaris generats per ells d’acord amb el
de residus

DB HS 2

Qualitat de l’aire
interior

DB HS 3

sistema públic de recollida de tal manera que es faciliti
l’adequada separació en origen dels esmentats residus,
la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior
gestió.

HS 3

- L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus
recintes es puguin ventilar adequadament,
eliminant els contaminants que es produeixin de
forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de
forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior
i es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat
pels contaminants.
- Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire
interior de l’edifici i de l’entorn exterior de façanes i
patis, l’evacuació dels productes de combustió de les
instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter
general, per la coberta de l’edifici, amb independència
del tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitzi,
d’acord amb la reglamentació específica sobre
instal·lacions tèrmiques.

HS 4
S5

Subministrament
d’aigua

- L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar
a l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum
de forma sostenible, 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.

DB HS 4

- Els equips de producció d’aigua calenta amb
sistemes d’acumulació i els punts terminals
d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.

HS 5

(1)

Evacuació d’aigües

- Els edificis disposaran de mitjans adequats per a
extreure les aigües residuals generades en ells de
forma independent o conjunta amb les
precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties.

Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica.

DB HS 5

Requisits bàsics LOE
art. 3

Exigències bàsiques CTE

Nivells o valors límits de
les prestacions establerts
en els Documents Bàsics

Habitabilitat
Estalvi
d’Energia

Projecte (1)

HE

Estalvi d’energia

HE 1

- L’edifici disposarà d’una envolvent que limiti
Limitació de la
adequadament la demanda energètica necessària per
demanda energètica

DB HE 1

Rendiment de les
instal·lacions
tèrmiques

DB HE 2

(art. 15 Part I del CTE)

DB HE

aconseguir el benestar tèrmic en funció de el clima de
la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’hivern i
d’estiu, així com per les seves característiques
d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a
la radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats
de condensació superficials i intersticials que puguin
perjudicar les seves característiques i tracten
adequadament els ponts tèrmics per a limitar les
pèrdues o guanys de calor i evitar problemes
higrotèrmics als mateixos.

HE 2

-

L’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques
apropiades destinades a proporcionar el benestar
tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment
de les mateixes i dels seus equips.

- Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el
vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els
Edificis, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el
projecte de l’edifici.

HE 3

Eficiència energètica - L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació
adequades a les necessitats dels seus usuaris i eficaces
de les instal·lacions
energèticament disposant d’un sistema de control que
d’il·luminació

DB HE 3

Contribució solar
mínima d’ACS

DB HE 4

permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona,
així com d’un sistema de regulació que optimitzi
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que
reuneixin unes determinades condicions.

HE 4

- Una part de les necessitats energètiques tèrmiques
derivades de la demanda d’ACS o de climatització
de piscina coberta, segons CTE HE 4, es cobrirà
mitjançant la incorporació en l’edifici de sistemes
de captació, emmagatzematge i utilització
d’energia solar de baixa temperatura adequada a
la radiació solar global del seu emplaçament i a la
demanda d’aigua calenta de l’edifici.
- Els valors derivats d’aquesta exigència tenen
consideració de mínims, sense perjudici de valors
que puguin ser establerts per les administracions
competents i que contribueixin a la sostenibilitat,
atenent a les característiques pròpies de la seva
localització i àmbit territorial.

HE 5

- Si l’edifici està inclòs en l’àmbit d’aplicació del CTE
Contribució solar
HE 5 incorporarà sistemes de captació i
fotovoltaica mínima
transformació d’energia solar en energia elèctrica
d’energia elèctrica
per procediments fotovoltaics per a ús propi o

DB HE 5

subministrament en xarxa.
- Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica tindran la
consideració de mínims, sense perjudici de valors més
estrictes que puguin ser establerts per les
administracions competents i que contribueixin a la
sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de
la seva localització i àmbit territorial.

HR

Protecció
enfront del
soroll

HR

Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE)

DB HR

- L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els elements
constructius que conformin els seus recintes tinguin unes característiques
acústiques adequades per:

NBE-CA/88 (3)

* reduir la transmissió del soroll aeri,
* reduir la transmissió del soroll d’impactes,
* reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici, i
* per limitar el soroll reverberant dels recintes.

MD 4 Pressupost

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

315.970,50€

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 315.970,50

18.958,23€

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 315.970,50

41.076,17€

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

376.004,90€

21 % IVA SOBRE 376.004,90

78.961,03€

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

454.965,93€

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTATRES CÈNTIMS

Matarò, febrer de 2020
Signat,

Sergi Garcia, arquitecte col·legiat 37910/7

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
Adequació i reforma per a les oficines del Port Esportiu de Mataró

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
MC 0 Enderrocs i replantejament
MC 0.1 Enderrocs
Es tracta d’un projecte de reforma d’un edifici destinat a magatzems i vestuaris per tal d’albergar
les noves oficines administratives del Port de Mataró. El programa no té res a veure i per tant, l’únic
que es manté és l’estructura de l’edifici.
Es preveu l’enderroc de tot l’edifici a excepció de l’estructura i la coberta: façana i tancaments
exteriors, divisions verticals i tancaments verticals interiors i paviments. Per tal de fer unes
canalitzacions per les filtracions d’aigua es preveu repicar unes petites rases cada 2,5m
tranversalment i una de 50m al llarg del mur de contenció i una altra igual al llarg de la façana per
tal recollir l’aigua en un tub i conduir-la al pou de sanejament. També s’haurà de fer una excavació
per al nou pou de sanejament i repicar el f
MC 0.2 Serveis afectats
En aquest capítol tan sols cal afegir que es realitzaran les degudes connexions amb les xarxes
existents, obrint els trams de carrers necessaris fins a la connexió amb els subministres, fet que
queda palès als capítols corresponents de cada subministrament. S’ha de tenir en compte que per
l’interior de l’edifici passen alguns serveis electrics i de dades que s’han de mantenir.
MC 0.2 Replantejament
Com que es tracta d’un projecte de reforma aquest capítol no és de rellevància.
Es marcaran els enderrocs a realitzar a l’interior del local i, posteriorment, es farà un replanteig de
la compartimentació interior i distribució dels sanitaris.

MC 1 Característiques del terreny i moviment de terres
Com es tracta d’un projecte de reforma d’un local, aquest capítol no és de rellevància.

MC 2 Sistema estructural
MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres
Aquest capítol no serà d’aplicació, ja que l’actuació és una reforma interior i no es modifica
l’estructura existent.
MC 2.2 Estructura
L’estructura existent del local és porticada amb pilars de formigó armat de secció circular a la banda
de la façana, modulats en crugies de 5 metres d’ample, i un mur de formigó armat a la part posteirior.
El projecte no preveu cap intervenció a l’estructura existent.

MC 3 Sistema envolvent i d’acabats exteriors
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE.
MC 3.1 Envolvent sota rasant
Es realitza un forjat sanitari sobre el terra actual amb el muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de
polipropilè reciclat de 5, 30, 35 i 40cm d'alçària per obtener la mateixa rasant. Formigonat de gruix
de 5 a 7cm amb formigó armat HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

20mm i armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15cm D:5-5mm 6x2,2m B500T UNE-EN 10080.
MC 3.2 Envolvent sobre rasant
L’envolvent es classifica en el següents apartats:
MC 3.2.1 Coberta
MC 3.2.2 Façana
MC 3.2.3 Fusteria i serralleria exterior
MC 3.2.4 Sostres

MC 3.2.1 Coberta
La intervenció preveu una millora a la coberta invertida transitable existent, amb la seva
impermeabilització amb un sistema bicomponent POLIUREA , d'alta densidad, per paviment exterior
transitable de coberta en espai públic, amb poliurea alifática projectada. Especial per a estar a la
intemperie, resitent als raig UV i canvis de tempeartura, i a una alta densitat de transit de gent en
espai public. Previament es neteja i prepara la superficie, i es reparen els punts singulars, segellant
les juntes, reparació de fisures i esquerdes, previ a la aplicació.
A la zona de control, la zona de màquines, al estar ventilada es converteix en coberta, per tant
realitzarem una coberta transitable, amb formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3,
aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 50mm, capa separadora, impermeabilització
amb una membrana de dues làmines de densitat superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i
acabat de terrat amb paviment format per rajola de gres antilliscant i canal de formigó polímer sense
pendent, d'amplària interior 100 mm i de fins a 60 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer
galvanitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100mm de gruix
MC 3.2.2 Façana
La façana proposada es compon d’un tancament d'11cm de gruix de bloc foradat de morter de
ciment, de 400x110x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland per a revestir. L’acabat exterior és un arrebossat amb morter
monocapa (OC) de ciment, col·locat manualment sobre paraments. Amb zócol de pedra artificial al
mateix pla amb peces de pedra artificial tipus Neolit Artic White o Just White encolades directament
al bloc de formigó i alçada de 30cm.
Interiorment, es farà un extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant
arriostrada amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 98 mm,
muntants cada 600 mm de 73 mm d'amplaria i canals de 73 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus
hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb planxes de poliestirè extruit
XPS, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 50 mm de gruix, de 1,78-1.61 m2.K/W de resistència
tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb encaix, col·locades amb fixacions
mecàniques.
*Veure DII Documentació gràfica, a l’apartat DG03 Descripció de la proposta

MC 3.2.3 Fusteria i serralleria exterior
FUSTERIES EXTERIORS. FINESTRES

Finestres fixes de grans dimensions (de 1m fins a 3m) col·locades amb premarc d'acer galvanitzat, amb
perfils d’acer inoxidable JANSEN de la serie JANISOL Inox de qualitat
1.4401 (AISI 316) laminats en fred i rotura de pont tèrmic.
Envidrament aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8mm de gruix amb 2 butirals transparent, cambra
d'aire de 19mm i lluna incolor de 8+8mm de gruix amb 2 butirals transparents. Col·locació de sistema de
persiana de lames d’alumini anoditzat de 19mm amb comandament fixe i motorizat (moviment elevable
apilable i orientable tipus gradulux o equivalent) integrat dins la cámara d’aire.
AMIDAMENT: 2 UNITATS
UBICACIÓ: FAÇANA
DIMENSIONS:
1. 162 x 162 cm
2. 216 x 216 cm
3. 186 x 186 cm
4. 88 x 88cm (4 unitats)
5. 169 x 169 cm
6. 174 x 174 cm
7. 150 x 150 cm
8. 140 x 140 cm
9. 93 x 93 cm
10. 162 x 162 cm
11. 103 x 103 cm
12. 199 x 199 cm
13. 174 x 174 cm
14. 180 x 180 cm
15. 89 x 89 cm
16. 126 x 126 cm
17. 121 x 121 cm
18. 93 x 93 cm
19. 95 x 95 cm
FUSTERIES EXTERIORS. ACCESSOS PRINCIPALS
Finestram practicable amb fulles batents combinat amb parts fixes (dimensions aprox. 150-250 x 230cm)
col·locades amb premarc d'acer galvanitzat, amb perfils d’acer inoxidable JANSEN de la serie JANISOL Inox
de qualitat 1.4401 (AISI 316) laminats en fred i rotura de pont tèrmic.
Envidrament aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 2 butirals transparent, cambra
d'aire de 19 mm i lluna incolor de 8+8 mm de gruix amb 2 butirals transparents.
AMIDAMENT: 3 UNITATS
UBICACIÓ: FAÇANA
DIMENSIONS:
20. 156 x 220 cm
21. 230 x 237 cm
22. 230 x 246 cm
FUSTERIES EXTERIORS. CENTRE CONTROL
Frontal per al centre de control. Garita de seguretat format per perfileria d'acer inoxidable i vidre de
seguretat. Encastat contra façana, de 3 cares de 1m, 2m i 1m respectivament i 2.5m d'alçada amb perfileria
d'acer inoxidable marí aisi316. Inclou coberta amb panell tipus sandvitx de 3m2. Diposa de 4 muntants
verticals, i 3 travessers horitzontals, tipus tubular i ribet d'inox per a rebre vidre de seguretat.
AMIDAMENT: 1 UNITAT
UBICACIÓ: FAÇANA _ CENTRE CONTROL
DIMENSIONS:
23. 313 x 246 cm

PORTES EXTERIORS
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, d’una fulla batent, per a una llum de 90x205 cm, preu alt amb tanca
antipànic i acabat de color balnc.
AMIDAMENT: 6 UNITATS
UBICACIÓ: ACCÈS ZONA CONTROL, CENTRE CONTROL, SALA MÀQUINES, ARXIU i SALA ACTES
DIMENSIONS:
1. 205 x 90 cm
SERRALLERIES EXTERIORS
Gelosia d'alumini lacat en blanc amb lamel·la fixa horitzontal de 50 a 100 mm d'amplària, col·locada amb
fixacions en acer inoxidable AISI 316.
AMIDAMENT: 2 UNITATS
UBICACIÓ: FAÇANA
DIMENSIONS:
1. 271 x 83cm
2. 367 x 135cm
*Veure DII Documentació gràfica, a l’apartat DG04 Tancaments Exteriors

MC 3.2.4 Sostres
A la zona de despatxos es construeixen uns espais tancats amb el mateix sistema tant a la part
vertical com horitzontal. Ho trobem descrit al punt 4.1.1 Envans i elements divisoris.

MC 4 Sistemes de compartimentació interior
La compartimentació interior es classifica de la següent manera:
MC 4.1 Compartimentació interior vertical
MC 4.1.1 Envans i elements divisoris
MC 4.1.2 Fusteria i serralleria interior
MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal
MC 4.2.1 Cels rasos

MC 4.1 Compartimentació interior vertical
MC 4.1.1 Envans i elements divisoris
ENVANS DE CARTRÓ GUIX
Les divisions interiors es realitzaran a la zona de serveis amb envans de plaques de guix laminat
format per estructura senzilla de perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques
tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W.
TANCAMENT DESPATXOS
A la zona de despatxos tant els envans com els sostres es realitzen amb una estructura tubular
d’acer de 80 i 100mm respectivament, amb aplacat de tauler d'encenalls orientats OSB/2 a banda i
banda, de 20mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2, d0, tallat a
mida, col·locat amb fixacions mecàniques. També és necessària una subestructura de fusta amb
llates en punts concrets per a al seu reforç. L’acabat serà amb placa de guix hidrofug (H) fixat
mecànicament a la cara inferior del sostre i amb adhesiu que permeti els moviments tèrmics a la
cara superior del sostre i els paraments verticals.

*Veure DII Documentació Gràfica, DG05 Compartimentació i acabats interiors

MC 4.1.2 Fusteria i serralleria interior
FUSTERIES INTERIORS
F.I.01 - Porta de fusta de dues fulles, formada per fulles d’entramat lleuger i aplacat amb tauler de fibres de
fusta planxa de fusta de conífera pivotants de 100x210 cadascuna (eix descentrat de 15cm) enrasada amb
aplacat. Inclou sistema de frontisses per a pivotants, tiradors, manetes amb pany i clau, tot en inoxidable.
AMIDAMENT: 1 UNITAT
UBICACIÓ: SALA D’ACTES
F.I.02 - Porta interior formada per una fulla batent de 4cm de gruix i 80cm d’amplada i 210cm d’alçada,
d’aglomerat hidrofug xapat i lacat en blanc amb bastiment de fins a 15cm. Inclou sistema de frontisses,
manetes amb pany i clau, tot en acer inoxidable.
AMIDAMENT: 14 UNITATS
UBICACIÓ: PLANTA BAIXA
F.I.03, F.I.04, F.I.05 - Finestra fixa de fusta de pi roig pintada en color a triar per la DF, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 80 fins a 170 cm, per a rebre un vidre de seguretat 4+4.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana.
AMIDAMENT: 3 UNITATS
UBICACIÓ: DESPATXOS
F.I.06 - Finestra fixa per al sostre dels despatxos de fusta de pi roig pintada en color a triar per la DF,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 86 x 86 cm, per a rebre un policarbonat cel·lular
de 8 mm. Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana.
AMIDAMENT: 2 UNITATS
UBICACIÓ: DESPATXOS
F.I.07 - Porta de fusta corredissa d'una fulla de 130x210, formada per una fulla corredisa d’entramat
lleuger i aplacat amb tauler de fibres de fusta revestit amb planxa de fusta de conífera. Inclou sistema per a
fulla corredissa vist i penjat, per a fulles de pes alt, i tota la ferramenta necessaria, tot en inoxidable.
AMIDAMENT: 1 UNITATS
UBICACIÓ: RECEPCIÓ
F.I.08 - Porta corredissa encastada TIPUS KRONA o similar, amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares
llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del
mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. Inclou fulla, estructura, ferramenta i acabat lacat. Amb
pany i tanca de seguretat per a serveis amb tanca interior i possiblitat d'obertura de seguretat exterior. Tots
els ferratges en acer inoxidable.
AMIDAMENT: 1 UNITAT
UBICACIÓ: RECEPCIÓ
*Veure capítol DII Documentació Gràfica, a l’apartat DG05 Compartimentació i acabats interiors.

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal
MC 4.2.1 Cel rasos
A la zona de serveis es dissenya un cel ras registrable per tal d’accedir a les màquines col·locades a
la part superior, amb panells de viruta de fusta tipus Celenit de color blanc.
MC 4.2.2 Sostres inclinats
A la zona dels despatxos la mateixa estructura autoportant de perfils d’acer dels envans serveix per
construir un sostre inclinat amb panells d’OSB per ambdues cares.

MC 5 Sistema d’acabats interiors
MC 5.1 Revestiments de paraments verticals
PINTAT
Pintat amb pintura plàstica de color blanc amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
dels paraments de placa de guix.
BANYS i NETEJA
Enrajolat vertical interior amb rajola de gres porcellànic premsat i molt, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada de terra a sostre (2,50m). Entrega al paviment amb
peça en mitja canya.
FUSTA
A la zona del vestíbul de la sala d’actes, es preveu un aplacat de fusta de 2,10m d'alçada, amb
tauler de fibres de fusta de 19 mm de gruix revestit amb planxa de fusta de conífera, col·locat
adherit sobre la primera placa de cartró-guix, separat 5 mm del paviment.
A la zona de control, a l’espai de l’escala, en planta primera es projecta un arrambador ventilat de
2,65m d'alçària, col·locat a més de 3m d'alçada, de tauler de fibres de fusta de 19 mm de gruix
revestit amb planxa de fusta de conífera, col·locat adherit sobre enllatat de fusta, i coronat a ras
sense motllures.

MC 5.2 Revestiments de paraments horitzontals
PLANTA BAIXA
En tot el seu àmbit, s’utilitzarà un paviment interior de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant, grup bia, de forma rectangular o quadrada, preu superior, de 6 a 15 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 i rejuntat amb beurada. S’utilitzarà el mateix tipus
en tot el projecte a exepció dels despatxos 1, 2 i 3 on s’utilitzarà un color més clar.
DESPATXOS
Revestiment per ambdues cares amb panell de guix laminat de 15 mm de gruix, acabat llis a una
cara, col·locat adherit sobre parament vertical per l’exterior i amb fixació mecànica per l’interior
sobre parament horitzontal d’OSB, acabat amb pintura plàstica de color blanc amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat.

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
La memòria i els calculs de les instal·lacions s’han adjuntat com a annex.

*VEURE APARTAT ANNEXOS A LA MEMÒRIA, AN IN MEMÒRIA I CÀLCULS INSTAL·LACIONS.

MC 7 Equipament
APARELLS-MOBILIARI
Inodor
Barra inodor (adaptada)
Aigüera bany
Abocador de neteja
Projector i pantalla
Cortines
Mobles a mida

UBICACIÓ
banys
banys
banys
neteja
sala d’actes
sala d’actes/
recepció/despatxos
Recepcio

AMIDAMENT
1 per bany
2 per inodor adap.
1 per bany
1 en total
1 en total

TOTAL
2 UDS
2 UDS
2 UDS
1 UD
1 UD

en metres lineals

49+9m

2 en total

2 UDS

MC 8 Urbanització dels espais exterior adscrits a l’edifici
MC 8.1 Urbanització
El projecte planteja una nova rasant exterior per tal d’afavorir els accessos i eliminar les barreres
arquitectòniques. La nova urbanització del port planteja una vorera més ampla que l’actual i sense
vorada. Aquesta s’haurà d’adequar a les noves rasant que planteja el nou edifici: sense pendent
longitudinalment en el seu primer tram (24m), seguit d’un pendent del 3,1% (17,5m) i finalment un
lleu pendent per tornar a l’actual cota (11,8m). Transversalment (perpendicular a la façana) és
imprescindible un pendent de com a mínim 1%.

Mataró, febrer de 2020
Signat,

Sergi Garcia, arquitecte col·legiat 37910/7

CN COMPLIMENT DE LA NORMATIVA
Adequació i reforma per a les oficines del Port Esportiu de Mataró

CN COMPLIMENT DE LA NORMATIVA
CN 1 Compliment de la normativa de disciplina urbanística i de les ordenances municipals
PLANEJAMENT: Pla Especial del Port de Mataró – Modificació del Pla Especial aprovada
definitivament el 31 de Juliol de 2001.
ZONIFICACIÓ: 6b14a – Zona de dotacions i serveis del Port de Mataró
USOS ADMESOS: Esportiu Dominant
Es tracta d’un projecte d’adequació i reforma dels locals situats sota la rampa d’accés al passeig de
l’espigó; per tant, el projecte parteix d’una base ja construïda, integrada en el conjunt de l’edifici
portuari.
D’aquesta manera el projecte compleix els paràmetres volumètrics i urbanístics fixats al Pla Especial
del Port de Mataró – Modificació del Pla Especial aprovada definitivament el 31 de Juliol de 2001.
*Veure ANnu Normativa urbanística a l’apartat DI.I Annexos a la memòria

CN 2 Compliment del CTE i decret d’Ecoeficiència
CN 2.1 Seguretat en cas d’incendi
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques
SI del CTE.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de
Seguretat en cas d’incendi, DB SI.

DB SI 1 Propagació interior
1 Compartimentació en sectors d’incendis
Segons la taula 1.1 Condicions de compartimentació en sectors d’incendis i la taula 1.2 Resistència
al foc de les parets, sostres i portes que delimiten els sectors d’incendi; obtenim que:
SECTOR

RESISTÈNCIA AL FOC

ÚS PREVIST

OFICINES
SALA ACTES

PB +
PALTELL
PB

(parets sostres i portes)

Administratiu

EI60

Pública concurrència

EI90

L’edifici es compartimenta en un únic sector, i té dos usos previstos, un destinat a administratiu
per a les oficines i un altre pública concurrència per a la sala d’actes. La resistència al foc de parets,
sostres i portes de tot l’edifici serà EI90.
2 Locals i zones de risc especial
No hi ha locals ni zones de risc especial.
4 Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari
Els elements constructius compleixen les condicions de reacció al foc que estableix la taula 4.1.
Taula 4.1 Classes de reacció al foc dels elements constructius
Ubicació de l’element

Revestiments
Sostres i parets

(2)(3)

(1)

Terres

(2)

NORMA
Zones ocupables

(4)

C-s2,d0

Passadissos i escales protegides
(5)

Aparcaments i recintes de risc especial
Espais ocults no estancs, tals com patinets,
falsos sostres i terres elevats (excepte si
existeix dintre dels habitatges) etc. o sigui
estanc, continguin instal·lacions susceptibles
d’iniciar o de propagar un incendi.

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

PROJECTE
Sostre existent
plaques de
formigó
prefabricat : A1
Sostre
Despatxos
cartróguix:
A2 - s1,d0

NORMA

PROJECTE

EFL

Gres
Porcellànic:
A1FL

-

-

-

-

-

B FL-s2

Llana de roca
mineral (cel
ras):
A1FL
Terra elevat:
A1FL

Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de les parets, del conjunts dels sostres o del conjunt
dels terres del recinte considerat.
Inclou les canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. Quan
es tracti de canonades amb aïllament tèrmic lineal, la classe de reacció al foc serà la que s’indica, però incorporant el
subíndex L.
Inclou aquells materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida
per un capa que sigui EI30 com a mínim.
Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides. Exclou l’interior dels
habitatges. En ús Hospitalari s’aplicaran les mateixes condicions que en els passadissos i escales protegides.
Capítol 2 DB-SI
Es refereix a la part inferior de la cavitat. Per exemple, a la càmera dels falsos sostres es refereix al material situat a la
cara superior de la membrana. Als espais amb clara configuració vertical (per exemple, patinets) o així com quan el fals
sostres estigui construït per una gelosia, retícula o entramat obert, amb una funció acústica, decorativa, etc., aquesta
condició no es aplicable.

En els edificis i establiments d’ús pública concurrència, els elements decoratius i de mobiliari
compliran les següents condicions:
Elements tèxtils suspesos, com cortines, seran Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003
“Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de
clasificación”.

DB SI 2 Propagació exterior
1 Mitgeres i façanes
1. Les mitgeres que limiten amb els locals adjacents, en el pitjors dels casos, garanteix una EI120
com a mínim.
Les mitgeres existents s’han calculat pel cas més desfavorables, essent un envà de bloc de formigó
tipus calizo de 12cm de gruix i sense revestir. Aquesta solució garanteix un resistència al foc EI120.
Les noves mitgeres es solucionen amb fulla de bloc de formigó de 12cm de gruix, extradossat amb
una placa de guix laminat de 15mm de gruix.
2. La propagació exterior de l’edifici s’ha de justificar en la casuística de la Figura 1.6 Façanes a
180⁰.
La façana, tant l’existent com la proposada, garanteix una resistència al foc d’EI60 (com a mínim).
Els forats estan separats més de 50cm d’ample respecte els edifici adjacents.

4. La classe de reacció al foc per una façana d’una alçada fins als 10m es de D-s3,d0.
La reacció al foc de la façana projectada, - extradossat d’una placa de guix laminat de 15mm + XPS
de 5cm de gruix + bloc hidrofugat de formigó de 12cm de gruix + acabat monocapa exterior-,
compleix amb escreix els mínims establerts (D-s3,d0).
2 Cobertes
Tots els materials que ocupen més del 10% del revestiment o acabat exterior de la coberta situat a
menys de 5m de distància de la projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un
altre edifici, amb una resistència al foc que no sigui com a mínim EI60 (inclosa la cara superior del
voladís amb una longitud de més d’un metre, així com lluernaris, claraboies i qualsevol altre
element d’il·luminació o ventilació) haurà de pertànyer a la classe de reacció al foc BROOF (t1).
Es garanteix una resistència al foc EI60 de la coberta i la façana.

DB SI 3 Evacuació d’ocupants
1 Compatibilitat dels elements d’evacuació
L’edifici es distribueix en dos usos:

-Per una banda, s’entén com a pública concurrència la sala d’actes, el vestíbul d’accés a aquesta i la
peça de serveis. Malgrat està connectat amb les oficines, pot tenir horaris independents i, per
aquest motiu, en cas de negar aquesta connexió, es preveu una sortides d’emergència, ubicada
directament a la sala d’actes.
-D’altra banda, s’entén com a ús administratiu les oficines, recepció i el centre de control. Com s’ha
comentat anteriorment, les oficines poden tenir horaris diferents amb el centre de control i/o amb
la sala d’actes; per aquest motiu, s’ha dissenyat una sortida d’emergència pròpia pel centre de
control, i dues a la zona d’oficines.
2 Càlcul de l’ocupació
Per a realitzar el càlcul de l’ocupació màxima que pot tenir l’edifici, es tindrà en consideració allò
establert a la taula 2.1, de l’article 2 de la secció SI3, del CTE.
La ocupació màxima del local en dependències/usos és la següent:
Dependència

Ús previst

VESTUARIS
Sala actes
Instal·lacions
Vestíbul
Peça serveis
Recepció
Pas
Despatxos
Racks
Arxiu

Pública Concurrència
Qualsevol
Pública Concurrència
Pública Concurrència
Administratiu
Administratiu
Administratiu
Qualsevol
Arxius

Ocupació
2
[m /persona]

Superfície
2
[m ]

Aforament
[persones]

1
Ocupació nul·la
2
3
2
10
10
Ocupació nul·la
40

47,60
15.1
16.3
31.65
27.60
91,95
30.2

48
8
6
16
3
10
1

OCUPACIÓ TOTAL [persones]

92

S’ha calculat l’ocupació pel cas més desfavorable segons la taula 2.1, donant un total de 92
persones.
3 Número de sortides i longitud dels recorregut d’evacuació
L’edifici disposa de 4 sortides d’emergència, a l’apartat anterior s’han descrit la seva ubicació.
Els recorreguts d’evacuació no superen els 50 metres.
4 Dimensionat dels medis d’evacuació
El dimensionat dels elements d’evacuació continguts en el present projecte, es dimensionaran
acord a la següent taula.
Taula 4.1 Dimensionat dels elements d’evacuació
Tipus d’element
Dimensionat
(1)
(2)
Portes i passos
A ≥ P / 200 ≥ 0.8m
L’amplada de tota la fulla de la porta no ha de ser menor que 0.8m ni excedir de
1.23m

Passadissos i rampes
(8)
Escales no protegides
-Per evacuació descendent
-Per evacuació ascendent
Escales protegides
Passadissos protegits
Zones a l’aire lliure
-Passos, passadissos i rampes

(3)(4)(5)

A ≥ P / 200 ≥ 1.00m
(9)

A ≥ P / 160
(9)
A ≥ P / (160-10h)
(9)
E ≤ 3 S + 160 As
(9)
E ≤ 3 S + 200 A
A ≥ P / 600

(10)

-Escales

A ≥ P / 480

(10)

A= Amplada element, [m]
As= Amplada de l’escala protegida en el tram final de la planta de sortida del edifici, [m]
H= Alçada d’evacuació ascendent, [m]
P=Número total de les persones a evacuar
E= Suma del ocupants assignats a l’escala en la planta considerada més els de les plantes situades per sota o por sobre fins la
sortida de l’edifici, segons es tracti d’una escala per evacuació descendent o ascendent, respectivament. Per dita assignació
només serà necessari aplicar la hipòtesi del bloqueig de sortides de planta indicada en el punt 4.1
S= Superfície útil del recinte.
(1)
L’amplada de càlcul d’una porta de sortida del recinte de l’escala protegida a planta de sortida de l’edifici al menys igual al
80% de l’amplada de càlcul de l’escala.
(2)
En ús hospitalari A≥1.05m, inclús en portes d’habitació
(3)
En ús hospitalari A≥2.2m (≥2.1m en el pas a través de portes)
(4)
Als establiments d’ús comercial, l’amplada mínima dels passadissos situats en àrees de venta és la següent:

(5)
(9)

a. Si la superfície construïda de l’àrea de ventes respecte la planta considerada excedeix de 400m 2:
-Si està previst l’ús de carros pel transport de productes:
-Entre bateries amb més de 10 caixes de cobrament i prestatgeries A≥4 m
-A d’altres passadissos A≥1.8m
- Si no està previst l’ús de carros pel transport de productes A≥1.4m
2
b. Si la superfície construïda de l’àrea de ventes respecte la planta considerada no excedeix de 400m :
-Si està previst l’ús de carros pel transport de productes:
-Entre bateries amb més de 10 caixes de cobrament i prestatgeries A≥3m
-A d’altres passadissos A≥1.4m
- Si no està previst l’ús de carros pel transport de productes A≥1.2m

L’amplada mínima és 0.8m en passadissos previstos per a 10 persones, com a màxim, i aquestes siguin usuaris habituals.
L’amplada mínima es la que s’estableix al DB SUA 1-4.2.2, taula 4.1.

Càlcul amplada portes i passos d’evacuació:
Totes les portes del projecte les portes i passos del projecte compleixen sobradament els mínims
que demana l’article 4.2 de la secció SI 3 del CTE.
Porta sortida d’emergència:
P/200 = 92 persones/200 = 0.46m; es deixarà un pas lliure de 80cm a la sortida d’ús habitual i
d’emergència dels vestuaris.
Les portes interiors:
P/200 = 92persones/vestuari /200 = 0.075m; s’ha dissenyat portes de vaivé, amb un amplada de pas
lliure de 1m d’amplada.
Totes les portes, batents i corredisses, tindran una amplada lliure mínima de 80cm.
*Veure DII Documentació Gràfica, DG05 Compartimentació i acabats interiors.

Càlcul amplades de passadissos:
Els passos/passadissos seran d’1m com a mínim.
5 Protecció de les escales
Aquest capítol no serà d’aplicació ja que el projecte no inclou cap escala.
6 Portes situades en recorreguts d’evacuació
El projecte consta de 4 sortides d’emergència que connecten amb l’exterior, totes elles batents
d’eix vertical.
Com s’ha exposat anteriorment, l’edifici pot combinar diferents horaris, per aquest motiu es
s’independitza la sala d’actes, les oficines i el centre de control.
-La sala d’actes i el vestíbul té una ocupació total de 62 persones, una sortida de planta, amb una
porta batent de gir vertical, amb sentit d’obertura de l’evacuació i amb barra horitzontal (sistema
antipànic) una longitud del recorregut d’emergència inferior a 25m.
-Les oficines tenen una ocupació de 28 persones, compta amb dues sortides d’emergència i una
longitud del recorregut d’emergència inferior a 25m. A la recepció es col·loca una porta batent de
gir vertical, amb sentit d’obertura cap a l’interior i un sistema d’obertura fàcil des de l’interior. La

segona sortida d’emergència s’ubica a l’accés secundari, i és batent, de gir vertical, amb sentit
d’obertura de l’evacuació i amb barra horitzontal (sistema antipànic).
-El centre de control té una ocupació de dues persones i compta amb una sortida d’emergència,
amb una porta batent, de gir vertical, amb sentit de l’obertura cap a l’interior.
7 Senyalització dels medis d’evacuació
S’utilitzaran les senyals d’evacuació definides a la norma UNE 23034:1988, conforme als següents
criteris:
a. Rètol “SORTIDA” a les sortides de l’edifici (tret us residencial habitatge)
b. La senyal “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” ha d’utilitzar-se a totes les sortides previstes per a ús exclusiu en cas
d’emergència.
c. S’ha de disposar de senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d’evacuació
des del que no es vegi directament les sortides o les senyals indicatives i, en particular, davant a tota sortida
d’un recinte amb ocupació major a 100 persones que accedeixi lateralment a un passadís.
d. Als punts dels recorreguts d’evacuació en els que existeixi alternatives que poden induir a error, també es
disposaran les senyals que marquin el recorregut d’evacuació.
e. En dits recorreguts, junt a les portes que no siguin de sortida i poden induir a error en l’evacuació,
s’haurà de disposar una senyal amb el rètol “SIN SALIDA”
f. Les senyals es disposaran de forma coherent amb l’assignació d’ocupants que es vulgui fer a cada sortida,
conforme l’establert al capítol 4 d’aquesta secció
g. Els itineraris accessibles per a persones amb discapacitat anirà acompanyada del SIA (Símbol
Internacional d’Accessibilitat per a mobilitat)
h. La superfície de les zones de refugi es senyalitzaran mitjançant un color diferent de paviment i el rètol
“ZONA DE REFUGI”, acompanyat del SIA col·locat a una paret adjacent a la zona.

Les senyals han de ser visibles inclús en cas d fallada en el subministrament del enllumenat normal.
Quan siguin fotoluminescents hauran de complir allò establer en les nomes UNE 23035-1:2003,
UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-3:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a allò establert
a la norma UNE 23035-3:2003.
8 Control del fum d’incendi
Aquest apartat no és d’aplicació ja que l’ocupació del local és inferior a 1000 persones (per a ús
Pública Concurrència).
9 Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi
No és d’aplicació aquest apartat ja que es tracta d’un edifici d’ús Pública Concurrència amb una
alçada d’evacuació inferior a 10m.

DB SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis
1 Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis
Taula 1.1 Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis
En general
Extintors portàtils

Capacitat 21A-113B
-En cada planta: a 15m de recorregut,
-En zones de risc especial*
*Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos
locals). Dins el local o zona s’instal·laran els que calgui cobri en recorregut real (inclòs el de
l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt.

Boques d’incendi
equipades

En les zones de Risc Especial Alt, conforme al capítol 2 de la Secció SI1, a les
que el risc es rebi principalment a matèries combustibles sòlides. *
*Els equips seran de tipus 45mm, excepte en edificis d’ús residencial, en el que seran de tipo
25mm.

Ascensor d’emergència
Hidrants exteriors
Instal·lació automàtica
d’extinció

NO ÉS D’APLICACIÓ
En les plantes que la seva alçada d’evacuació superi els 28m.
NO ÉS D’APLICACIÓ
NO ÉS D’APLICACIÓ
NO ES D’APLICACIÓ

La dotació particular a l’ús Pública Concurrència, no li és d’aplicació ja que està per sota del
requeriments mínims.
La ubicació dels elements de protecció contra incendis està grafiada al plànol d’instal·lació de
protecció: incendis i CCTV.
*Veure DII Documentació Gràfica, Apartat DG 07 Instal·lacions

2 Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis
1 Els medis de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors, boques d’incendi, hidrants
exteriors, polsadors manuals d’alarma i dispositius de sistema d’extinció) s’han de senyalitzar
mitjançant senyals definides a la norma UNE 23033-1. Les seves dimensions seran:
a) 210 x 210 mm quan la distància d’observació de la senyal no sigui superior a 10 m
b) 420 x 420 mm quan la distància d’observació de la senyal estigui entre 10 i 20 m
c) 594 x 594 mm quan la distància d’observació de la senyal estigui entre 20 i 30 m.
2. Les senyals hauran de ser visibles inclús en cas de fallada del sistema d’enllumenat normal. Quan
siguin fotoluminiscents, hauran de complir l’establert a la norma UNE 23035-3:2003
D'acord amb el CTE- DB SI ‘Seguridad en caso de incendio’ s'han previst realitzar les següents
instal·lacions de protecció contra incendis:
Extintors
Enllumenat d'emergència
Senyalització itinerari accessible
La disposició d'aquests equips s'indica als plànols de planta adjunts.
*Veure DII Documentació Gràfica, Apartat DG 07 Instal·lacions

Els diferents equips i instal·lacions que a continuació es defineixen s'adaptaran a les prescripcions
tècniques del Reial decret 1942/1993 pel que s'aprova el Reglament instal·lacions de protecció
contra incendis.
EXTINTORS
S’han previst la instal·lació d’extintors d’incendis en la totalitat de l’establiment.
Els extintors seran de pols seca polivalent de 6kg de càrrega, amb una capacitat 21A-113B.
S’instal·laran extintors de tal manera que la distància des de qualsevol punt de l’edifici estigui a
menys de 15 m de recorregut d’un extintor.
Els extintors s’instal·laran de tal forma que la part superior de l’extintor no estigui situat a una
distància superior a 1,70 m.
A la sala tècnica on hi ha el quadre elèctric s’instal·larà un extintor de CO2 (diòxid de carboni),
adients pel tipus de foc que pot presentar-se en aquest espai.
*Veure DII Documentació Gràfica, Apartat DG 07 Instal·lacions

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
S'instal·larà enllumenat d'emergència en tots els recorreguts d’evacuació i sobre les portes de
sortida, tal i com s’indica al plànol de la instal·lació.
La instal·lació es farà amb equips autònoms amb bateries per a enllumenat d'emergència. Les
característiques i situació d'aquests equips es realitzarà d’acord amb el DB SU 4 2, aconseguint-se
els nivells d’ il·luminància següent:
Il·luminància mínima d'1 lux a nivell de terra en les escales, passadissos i en general en qualsevol
espai utilitzat com a recorregut d'evacuació.
Il·luminància de 5 lux en els llocs on estiguin instal·lats els equips de protecció contra incendis
d'accionament manual.
Uniformitat mínima < 40 (Emax/Emin)
Aquests nivells han d'aconseguir-se considerant nul el factor de reflexió a les parets.
La resta de característiques dels equips i instal·lació elèctrica s'ajustaran al que s'indica a la
instrucció tècnica complementària ITC BT 28 del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
*Veure DII Documentació Gràfica, Apartat DG 07 Instal·lacions

DB SI 5 Intervenció dels bombers
1 Condicions d’aproximació i entorn
APROXIMACIÓ ALS EDIFICIS
Els vials d’aproximació dels vehicles dels bombers als espais de maniobra compleixen:
a) Amplada mínima lliure:
3.5m
b) Altura mínima lliure o gàlib:
4.5m
c) Capacitat portant del vial:
20KN/m2
ENTORN DELS EDIFICIS
La condició referida al punxonament ha de complir-se a les tapes de registre de les canalitzacions
de serveis públics situades en aquest espai, quan les dimensions siguin majors que 0.15mx0.15m,
tal com indica la norma UNE-EN 124:1995.
S’assegura que l’espai de maniobra serà lliure de mobiliari urbà, arbret, jardins, mollons o d’altres
obstacles.
2 Accessibilitat per façana
La façana de l’edifici disposa de suficients forats que permeten l’accés des de l’exterior al personal
del servei d’extinció d’incendis.

DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura
1 Generalitats
El projecte recull i aplica les següents normes en quant la resistència al foc de l’estructura: UNE-EN
1991-1-2:2004; UNE.EN 1992-1-2:1996; UNE-EN 1993-1-2:1996; UNE-EN 1994-1-2:1996; UNE-EN
1995-1-2:1996.
2 Resistència al foc de l’estructura
L’estructura no es objecte del present projecte perquè es tracta d’un projecte de reforma interior.
L’edifici es situa i s’integra sota el passeig superior del moll.

3 Elements estructurals principals
Segons la taula 3.1 Resistència al foc suficient del elements estructurals i la taula 3.2 Resistència al
foc suficient dels elements estructurals de les zones de risc especial integrades als edificis, l’edifici
projectat haurà de tenir una resistència al foc com a mínim de:
Taula 3.1 Resistència al foc suficient del elements estructurals
Ús del sector d’incendi considerat
Pública Concurrència

Planta sobre rasant
Alçada evacuació edifici ≤15m
R90

Administratiu

R60

Taula 3.2 Resistència al foc suficient dels elements estructurals de les zones de risc especial
integrades als edificis
Risc especial baix
R90

L’estructura existent de l’edifici garanteix amb escreix una resistència al foc mínima R90.

CN 2.2 Exigències bàsiques de Salubritat (HS)
L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint protecció
contra la humitat (que afectarà el disseny de la solució constructiva adoptada), disposant d’espais
pera la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i
disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials

DB HS 1 Protecció humitat
1 Generalitats
1.1 Àmbit aplicació
El DB HS 1 tracta sobre les humitats produïdes per filtració i condensació.
La comprovació que limita les humitats per condensació superficial i intersticials ha de realitzar-se
segons el establert a la Secció HE-1 Limitació de la demanda energètica del DB HE Estalvi d’energia.
Com es tracta d’una reforma interior i degut a la possible inviabilitat o incompatibilitat d’aplicació
del Document Bàsic de Salubritat DB-HS, es projectaran les solucions que permetin el major grau
possible d’adequació efectiva.
Queda palès a l’article 2 – Àmbit d’aplicació, del Real Decreto 314/200 + Parte I.
“Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se determinan,
a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización
legalmente exigible.
2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas Construcciones de sencillez
técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o
permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la Seguridad de las personas.
3. Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los edificios existentes y su
cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente, junto a la solicitud de
licencia o de autorización administrativa para las obras. En caso de que la exigencia de licencia o autorización previa sea
sustituida por la de declaración responsable o comunicación previa, de conformidad con lo establecido en la normativa
vigente, se deberá manifestar explícitamente que se está en posesión del correspondiente proyecto o memoria
justificativa, según proceda.

Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o económicamente viable o, en
su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán
aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas
soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva.
La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicación o las limitaciones derivadas de razones técnicas, económicas
o urbanísticas se justificarán en el proyecto o en la memoria, según corresponda, y bajo la responsabilidad y el
criterio respectivo del proyectista o del técnico competente que suscriba la memoria. En la documentación final de la
obra deberá quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y de los condicionantes de uso y mantenimiento del
edificio, si existen, que puedan ser necesarios como consecuencia del grado final de adecuación efectiva alcanzado y
que deban ser tenidos en cuenta por los propietarios y usuarios.
En las intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las condiciones preexistentes relacionadas con las
exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean menos exigentes que las establecidas en los documentos básicos del
Código Técnico de la Edificación, salvo que en éstos se establezca un criterio distinto. Las que sean más exigentes,
únicamente podrán reducirse hasta los niveles de exigencia que establecen los documentos básicos.
4. En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberá indicar en la documentación del proyecto si la
intervención incluye o no actuaciones en la estructura preexistente; entendiéndose, en caso negativo, que las obras
no implican el riesgo de daño citado en el artículo 17.1,a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación.
5 En todo cambio de uso característico de un edificio existente se deberán cumplir las exigencias básicas del CTE. Cuando
un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, se cumplirán dichas exigencias en
los términos en que se establece en los Documentos Básicos del CTE.”

2 Disseny
2.1 Murs
L’edifici disposa d’un mur de contenció existent, el qual no presenta humitats ni taques per
filtracions d’aigua; per tant no serà objecte del projecte.
2.2 Terres
Actualment, l’edifici té com a terra una solera/llosa de formigó, de la qual no es disposa informació
tècnica de com es va executar.
No obstant, en dies de pluges s’ha comprovat que hi ha filtracions d’aigua pel terra. Aquestes
floreixen, sobretot, a la junta entre el terra i el mur de contenció. A més a més, als actuals locals
amb designació 5, 6, 7 i 8 el terra queda totalment inundat en època de fortes pluges.
Com a solució, s’executarà un forjat sanitari, que pugui ser inundable, executat amb un sistema
d’iglús. Aquest sistema disposa d’iglús de diferents alçades, podent-se adaptar als canvis de rasants
existent, aconseguint que l’edifici es desenvolupi en dues rasant (una per a la sala d’actes i oficines
i, una altra, per al centre de seguretat).
A més a més, es realitzarà una canal longitudinal tangent entre la base del mur de contenció i el
paviment existent, que anirà desembocant a canals transversals (situades cada 2,5m de distància) i
embocades a l’exterior per mitjà de sobreeixidors connectats a un col·lector soterrat, que al seu
torn, es connecta a la xarxa de sanejament residual, previ a la bomba.
Quan el forjat sanitari quedi per sobre de la rasant de carrer, es col·locaran sobreeixidors que
desaigüin directament a carrer, separats 1 metre entre si.
D’altra banda, s’ha previst la ventilació del forjat sanitari davant l’exposició al gas radó. Es preveu
una ventilació natural, amb 5 boques de 120mm de diàmetre situades a la façana principal ubicades
entre els pòrtics G-I. Tangent al mur de contenció existent es col·loquen dos conductes per ala
ventilació del mateix de 20x30cm, embocat a façana.
2.3 Façanes
La façana actual està executada amb bloc de formigó vist a ambdues cares, el present projecte
pretén millorar les seves prestacions energètiques i salubres.

Exteriorment s’ha previst un arrebossat monocapa de morter, i interiorment s’aplaca amb un
extradossat d’una placa de guix laminat de 15mm tipus hidròfuga (H), i s’aïlla amb un aïllament no
hidròfil de poliestirè extruït (XPS) de 50mm de gruix.
A continuació, s’exposen les condicions que ha de complir la façana:

HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
FACHADA Y MEDIANERAS

Zona pluviomètrica de promitjos
Alçada coronació edifici sobre el
terreny
Base del entorn on està situat
l’edifici
Zona eòlica
Grau exposició al vent
Grau impermeabilitat
Revestiment exterior
Condicions de les solucions
constructives

III (01)
≤15m

16-40m

E1

E0 (04)

A
V1
1

>100 (02)

41-100m

2

B
V2
3

C
V3
4

SI

R1+B1+C1

(03)
(05)
5 (06)

NO

R1+C2 (07)

(1) Aquesta dada s’obté de la figura 2.4, apartat 2.3. exigència bàsica HS1, CTE.
(2) Per a edificis demés de 100m d’alçada i per aquells que estan pròxims a un desnivell molt pronunciat, el grau
d’exposició al vent ha de ser estudiant segons indica la norma DB-SE-AE.
(3) Aquesta dada s’obté de la figura 2.5, apartat 2.3. exigència bàsica HS1, CTE.
(4) E0 per terrenys tipus I, II i III.
E1 per a la resta de casos, segons la classificació establerta en el DB-SE
-Terreny tipus I: A la vora del mar o d’un llac amb una zona buida d’aigua (en la direcció del vent) d’una extensió mínima
de 5 km
-Terreny tipus II: Terreny pla sense obstacles de grans dimensions.
-Terreny tipus III: Zona rural amb obstacles aïllats tals com arbres o construccions de petites dimensions.
-Terreny tipus IV: Sona urbana, industrial o forestal.
-Terreny tipus V: Centre de grans ciutats, amb profusió d’edificis en alçada.

(5) Aquesta dada s’obté de la figura 2.6, apartat 2.3. exigència bàsica HS1, CTE.
(6) Aquesta dada s’obté de la figura 2.5, apartat 2.3. exigència bàsica HS1, CTE.
(7) Aquesta dada s’obté de la figura 2.7, apartat 2.3. exigència bàsica HS1, CTE un cop obtingut el grau
d’impermeabilitat.

*La classe d’entorn seleccionat (E0), sorgeix del tipus de terreny adoptat (tipus I, A la vora del mar). Veure imatge adjunta.

TERRENY TIPUS I, VORA MAR

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES A COMPLIR EN EL PROJECTE
AMB REVESTIMENT EXTERIOR

La solució adoptada a la planta primera dóna compliment als següents paràmetres R1+B1+C1,
referent a una façana amb revestiment exterior amb un grau d’impermeabilitat igual o superior a 3.
CONDICIÓ Especificació
R1

El revestiment exterior ha de tenir al menys una resistència mitja a la
filtració. Es considera que proporcionen aquesta resistència els
següents:
REVESTIMENTS CONTINUS
-Gruix compres entre 10 i 15mm, tret dels acabats amb una capa plàstica prima

Obligatorietat
Sempre
obligatori

-Adherència al suport suficient per a garantir la seva estabilitat.
-Permeabilitat al vapor suficient per evitar el seu deteriorament com a conseqüència
d’una acumulació de vapor entre ell i la fulla principal.
-Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable front a la fissuració.
-Quan es disposi en façanes amb l’aïllament per l’exterior de la fulla principal,
compatibilitat química amb l’aïllant i disposició d’una armadura constituïda per una
mall de fibra de vidre o de polièster.
REVESTIMENT DISCONTINUS RÍGIDS ENGANXATS
-De peces menors de 300mm de costat
-Fixació al suport suficient per a garantir la seva estabilitat
-Disposició en la cara exterior de la fulla principal d’un arrebossat de morter
-Adaptació als moviments del suport.

B1

C1

S’ha de disposar com a mínim una barrera de resistència mitja a la
filtració:
-Cambra sense ventilar
-Aïllament no hidròfil col·locat a la cara interior de la fulla principal.

Composició de la fulla principal
S’ha d’utilitzar com a mínim una fulla principal de gruix mínim. Es
considera com a tal una fàbrica agafada amb morter de:
-1/2 peu de totxo ceràmic, que ha de ser perforat o massís quan no existeixi
revestiment exterior o quan existeixi un revestiment exterior discontinu o un aïllament
exterior fixats mecànicament
-12cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural.

Sempre
obligatori

Sempre
obligatori

R1 (Resistència a la filtració del revestiment exterior)
Revestiment monocapa (OC) de ciment de 15mm de gruix acabat llis.
B1 (Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d’aigua)
Es col·loca un aïllament no hidròfil, tipus XPS de 5cm de gruix, col·locat per la cara interior.
C (Composició de la fulla principal)
La fulla principal es resol amb bloc de formigó hidròfug de 12cm de gruix.
La solució constructiva adoptada compleix els mínim establerts pel DB HS1.
CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS
S’han de respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, així com les de
continuïtat o discontinuïtat relatives al sistema de impermeabilització que s’utilitzi.
TROBADA DE LA FAÇANA AMB LA FUSTERIA
El premarc es resoldrà amb un perfil tubular d’acer galvanitzat. Es segellarà la vorada exterior i es
col·locarà una barrera impermeable de 15cm de longitud mínima i per tota l’alçada del brancal.
També es col·locarà una barrera impermeable a l’escopidor.
Els detalls s’han resolt acord amb les següents
imatges:

ARRENCADA DE LA FAÇANA
S’ha previst un reforç de membrana bituminosa tipus LBM (SBS)-48/M-TV encastada al parament
per la cara interior.
Es col·locarà un sòcol a la façana de 30cm d’alçada, enrassat a façana, de pedra artificial tipus
neolith o similar.

1.4 Cobertes
La coberta és existent i forma part del conjunt de l’edifici portuari i de l’espai públic. S’ha previst una
intervenció de millora de la impermeabilització d’aquesta a partir d’un tractament amb un pintat
amb biocomponent poliurea, d’alta densitat, per a paviment exterior transitable. S’aplicarà a tota la
superfície en planta de l’edifici i s’estendrà 6 metres a cada extrem.
D’altra banda, la sala de màquines, ubicada a l’altell (sobre el centre de control), té dotació de
coberta, donat que dos dels forats de façana es tanquen amb reixes de lamel·les per afavorir la
ventilació de les mateixes. Aquestes reixes s’han resolt amb lamel·les fixes de 10cm d’amplada i
orientades a 45° per a dificultar l’accés d’aigua a l’interior. La solució de coberta serà invertida amb
acabat de paviment.

DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
El programa del present projecte consta d’unes oficines, així doncs aquesta activitat no obliga a la
reserva ni previsió d’un espai per a la recollida i evacuació de residus.
No obstant, cada despatx comptarà amb una paperera, les quals es recolliran periòdicament pel
servei de neteja del Port de Mataró i procediran a la separació de la brossa pel seu bon reciclatge.
En suma, el Port de Mataró ja compta d’un sistema de recollida i evacuació dels residus centralitzat i
comú pels diferents locals ubicat a les zones comunes exteriors.

DB HS 3 Qualitat de l’aire interior
VEURE DI MEMÒRIA, APARTAT AN ANNEXOS A LA MEMÒRIA, SUBAPARTAT ANIN MEMÒRIA I
CÀLCULS INSTAL·LACIONS

DB HS 4 Subministrament d’aigua
VEURE DI MEMÒRIA, APARTAT AN ANNEXOS A LA MEMÒRIA, SUBAPARTAT ANIN MEMÒRIA I
CÀLCULS INSTAL·LACIONS

DB HS 5 Evacuació d’aigua
VEURE DI MEMÒRIA, APARTAT AN ANNEXOS A LA MEMÒRIA, SUBAPARTAT ANIN MEMÒRIA I
CÀLCULS INSTAL·LACIONS

CN 2.3 Exigències bàsiques d’Estalvi d’energia (HE)
DB-HE Estalvi d’Energia
“IV Criterios de aplicación en edificios existentes
Criterio 2: flexibilidad
En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter general en
este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuación posible, determinándose
el mismo, siempre que se dé alguno de los siguientes motivos:
a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras soluciones pudiesen alterar de
manera inaceptable su carácter o aspecto, o;

b) la aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestaciones relacionadas con el
requisito básico de “Ahorro de energía”, o;
c) otras soluciones no sean técnica o económicamente viables, o;
d) la intervención implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente sobre los que no se
fuera a actuar inicialmente.
En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicación de este criterio de flexibilidad. En la
documentación final de la obra debe quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y los
condicionantes de uso y mantenimiento, si existen.”

DB HE0 Limitació del consum energètic
NO ÉS D’APLICACIÓ, perquè es tracta d’un projecte de reforma.

DB HE1 Limitació de la demanda energètica
VEURE AN ANNEXOS A LA MEMÒRIA, SUBAPARTAT ANIN ANNEX MEMÒRIA I CÀLCULS
D’INSTAL·LACIONS.
VEURE DI MEMÒRIA, APARTAT ANNEXOS A LA MEMÒRIA, AN INec CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA I AN IN
MEMÒRIA I CÀLCUL INSTAL·LACIONS
VEURE AN ANNEXOS, SUBAPARTAT AN CN FITXES COMPLIMENT NORMATIVA (DB HE EXIGÈNCIES
BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA)

DB HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
VEURE AN ANNEXOS, SUBAPARTAT AN IN MEMÒRIA I CÀLCULS INSTAL·LACIONS
VEURE AN ANNEXOS, SUBAPARTAT AN CN FITXES COMPLIMENT NORMATIVA (DB HE EXIGÈNCIES
BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA)

DB HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
VEURE AN ANNEXOS A LA MEMÒRIA, SUBAPARTAT ANIN ANNEX MEMÒRIA I CÀLCULS
D’INSTAL·LACIONS.
VEURE AN ANNEXOS, SUBAPARTAT AN CN FITXES COMPLIMENT NORMATIVA (DB HE EXIGÈNCIES
BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA)
VEURE APARTAT MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA, CAPÍTOL MC 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT,
INSTAL·LACIONS I SERVEIS; SUBAPARTAT MC INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ

DB HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
NO ÉS D’APLICACIÓ, perquè el consum d’aigua calenta sanitària (ACS) es inferior a 100l/dia.

DB HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
NO ÉS D’APLICACIÓ, perquè es tracta d’un projecte de reforma i adequació per a oficines amb un
superfície inferior als 3000m2.

CN 2.4 Exigències bàsiques de protecció enfront el soroll (HR)
DB HR Protecció davant el soroll
NO ÉS D’APLICACIÓ el DB-HR Protecció davant el soroll perquè es tracta d’un projecte de reforma.
Queda palès al Document Bàsic Protecció davant el soroll, DB-HR, apartat II Àmbit d’aplicació.

“DB-HR Protección frente al ruido - II Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I)
exceptuándose los casos que se indican a continuación:
a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica;
b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de
música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el
acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad respecto a las unidades de uso colindantes
a efectos de aislamiento acústico;
c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto de un estudio
especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos
respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico;
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se
trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los
edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado
interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios.
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico
"Protección frente al ruido". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo
que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.”

*Veure capítol ANNEXOS A LA MEMÒRIA, a l’apartat ANcn Fitxes compliment de la normativa.

CN 2.5 Exigències bàsiques de Seguretat Estructural (SE)
DB SE-AE Seguretat Estructural – Accions a l’Edificació
El present projecte és una reforma interior, la qual no altera ni compromet l’estructura. Per tant, el
DB-SE Seguretat Estructural, NO ÉS D’APLICACIÓ.
Queda palès a l’àmbit d’aplicació de DB-SE Seguretat estructural és el que s’estableix amb caràcter
general per el conjunt del CTE en el seu article 2 (Part I).
Artículo 2. Àmbito de aplicación
1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se
determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente
licencia o autorización legalmente exigible.
2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de
sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma
eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.
3 Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los edificios existentes y
su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente, junto a la
solicitud de licencia o de autorización administrativa para las obras. En caso de que la exigencia de licencia o
autorización previa sea sustituida por la de declaración responsable o comunicación previa, de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente, se deberá manifestar explícitamente que se está en posesión del
correspondiente proyecto o memoria justificativa, según proceda.
Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o económicamente viable o,
en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección del edificio, se
podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la
memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva.
La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicación o las limitaciones derivadas de razones técnicas,
económicas o urbanísticas se justificarán en el proyecto o en la memoria, según corresponda, y bajo la

responsabilidad y el criterio respectivo del proyectista o del técnico competente que suscriba la memoria. En la
documentación final de la obra deberá quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y de los
condicionantes de uso y mantenimiento del edificio, si existen, que puedan ser necesarios como consecuencia del
grado final de adecuación efectiva alcanzado y que deban ser tenidos en cuenta por los propietarios y usuarios. En
las intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las condiciones preexistentes relacionadas con
las exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean menos exigentes que las establecidas en los documentos
básicos del Código Técnico de la Edificación, salvo que en éstos se establezca un criterio distinto. Las que sean más
exigentes, únicamente podrán reducirse hasta los niveles de exigencia que establecen los documentos básicos.
4. En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberá indicar en la documentación del proyecto si
la intervención incluye o no actuaciones en la estructura preexistente; entendiéndose, en caso negativo, que las
obras no implican el riesgo de daño citado en el artículo 17.1,a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación.
5. En todo cambio de uso característico de un edificio existente se deberán cumplir las exigencias básicas del CTE.
Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, se cumplirán dichas
exigencias en los términos en que se establece en los Documentos Básicos del CTE.

CN 2.6 Fitxa d’adopció de criteris ambientals i d’Ecoeficiència en els estudis
ACCÉS AL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS
El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures de
telecomunicacions d’acord:
Infraestructura Comú de les Telecomunicacions, ICT. Real Decret 401/2003 i ordre ministerial del 14
de maig del 2003.
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (Decret
842/2002 de 2 d’agost. Suplement del BOE 224 de 18 de setembre de 2002).
Les reserves i previsions d’espais corresponents s’han considerat a la Memòria Constructiva, MC 6.10
Telecomunicacions i a l’Annex ANIN Memòria i càlculs instal·lacions.
ECOEFICIÈNCIA
El Decret d’Ecoeficiència, en aquest projecte, NO ÉS D’APLICACIÓ ja que es tracta d’una reforma
interior per habilitar unes oficines i no es classifiquen en cap dels usos descrits en el punt 1.2, de
l’article 1 del DECRET 21/2006, de 14 de febrer. Queda palés a continuació.
“Decreto 21/2006, de 14 de febrer:
Article 1
Objecte
1.1 L'objectiu d'aquest Decret és incorporar paràmetres ambientals i d'ecoeficiència en els edificis:
- De nova construcció.
- Els procedents de reconversió d'antiga edificació.
- Els resultants d'obres de gran rehabilitació, entenent com a tals les que només excloguin
l'enderrocament de les façanes o constitueixin una actuació global en tot l'edifici.
1.2 Els paràmetres ambientals i d'ecoeficiència són d'aplicació en els edificis, de titularitat pública o privada,
destinats a qualsevol dels usos següents:
- Habitatge.
- Residencial col·lectiu (hotels, pensions, residències, albergs).
- Administratiu (centres de l'Administració Pública, bancs, oficines).
- Docent (escoles infantils, centres d'ensenyança primària, secundària, universitària i formació
professional).
- Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut).
- Esportiu (poliesportius, piscines i gimnasos).
1.3 La incorporació de qualsevol dels usos previstos a l'apartat 2 en un edifici dels indicats a l'apartat 1
comporta l'obligació d'aplicar els paràmetres ambientals i d'ecoeficiència previstos en aquest Decret.”

CN 3 Compliment del requisits funcionals
CN 3.1 Criteris d’aplicació
El projecte de reforma compleix les condicions exigides segons la Llei d’Ordenació de l’Edificació
(LOE), així com el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

CN 3.2 Codi Accessibilitat i Seguretat d’Utilització
DB SUA 1 Seguretat davant de risc de caigudes
1 Classificació de terres
Els diferents terres tindran la següent classificació, tal i com defineix la UNE ENV 12633:2003, en
relació al valor de la seva resistència al lliscament.
Classe
SUA 1 RESBALADICIDAD
DE SUELOS

NORMA
Zones interiors seques amb pendent <6%

1

Zones interiors seques amb pendent ≥6% i escales

2

Zones interiors humides (entrada edifici o terrasses
cobertes) amb pendent <6%
Zones interiors humides (entrada edifici o terrasses
cobertes) amb pendent ≥6% i escales
Zones exteriors. Piscines. Dutxes

2

PROJECTE
2
(gres porcellànic)

NP
2
(gres porcellànic)

3

NP

3

NP

NORMA

PROJECTE

Dif. de nivell <4mm

NP

2 Discontinuïtats en el paviment

SUA 1 DISCONTINUÏTATS EN EL
PAVIMENT

El terra no presenta cap discontinuïtat o irregularitat que
suposi el risc de caigudes.

Pendents màximes per a desnivells <5cm

Perforacions o forats en terres de zones de circulació
Altura de barreres per a la delimitació de zones de circulació
Número de graons mínim en zones de circulació
Excepte:
- En zones d’ús restringit
- En les zones comunes del edificis d’ús residencial habitatge.
- En els accessos als edificis
- En sortides d’ús previst únicament en cas d’emergència
- En l’accés a un escenari o estrada.

<25%

ø≤15mm
≥80cm

COMPLEIX
<25%
Rampa d’accés
per a salvar
desnivell amb el
carrer
NP
NP

3

3
(Connexió oficines
amb el centre de
control)

NORMA

PROJECTE

SUA 1 DESNIVELLS

3 Desnivells
3.1 Protecció dels desnivells
Barreres de protecció en desnivells, forats i obertures (tant
horitzontal com verticals) balconeres, finestres, etc. Amb
diferència de la cota (H).

Senyalització visual i tàctil en zones d’ús públic

COMPLEIX
Per h≥55cm

Per h≤55cm
Dif.tàctil≥25cm de la
vora

Totes les obertures
a façana (a excepció
del accessos) son
fusteries fixes.

NP

4 Escales i rampes
4.1 Escales ús restringit

SUA 1.4 ESCALES I
RAMPES

Escala de traçat lineal – connexió ALTELL
Amplada del tram
Altura de la contrapetja
Amplada de la petja
Barana

SUA 1.4
ESCALES I
RAMPES

Escala de traçat lineal – connexió OFICINES / CENTRE CONTROL
Amplada del tram
Altura de la contrapetja
Amplada de la petja
Barana

NORMA
≥0.8m
≤0.2m
≥0.22m

PROJECTE
0.9m
0.20m
0.257m
COMPLEIX

Disposarà als
costats oberts

(barana de
barrots separats
cada 10cm)

NORMA
≥0.8m
≤0.2m
≥0.22m
Disposarà als
costats oberts

PROJECTE
>0.8m
0.19m
0.54m
NP

5 Neteja del envidraments exteriors
NO ÉS D’APLICACIÓ, ja que no es tracta d’un edifici d’ús Residencial Habitatge.

DB SUA 2 Seguretat davant de risc d’impacte o d’atrapament
1 Impacte
1.1 Impacte amb elements fixes
NORMA

PROJECTE
COMPLEIX

≥2.1m
≥2.2m
≥2m

(els passos de
porta són de 2,1m
i les zones de
circulació
superiors a 2,2m)

≥2.2m

NP

Compresos 0.152.2m d’alçada
≥0.15m (voladís)

NP

Disposició elements
fixes i permetin la
detecció per bastons
de pers amb
discapacitat visual

NP

SUA 2 IMPACTE

Alçada lliure de pas en zones de circulació
-Ús restringit
-Resta de zones
-Umbral portes
Alçada elements sobresortints fixes de les façanes
situats sobre les zones de circulació
A les parets no hi hauran elements sobresortints que
no neixin del terra
Limitació del risc d’impacte amb elements volats
d’alçada menor a 2m, tals com replans o trams
d’escales, de rampes, et.

SUA 2 IMPACTE

1.2 Impacte amb elements practicables
Disposició de portes laterals a vies de circulació en passadissos a
<2.5m (zones ús general)
Les portes de vaivé situades entre zones de circulació tindran
parts transparents o translúcides que permetin veure
l’aproximació de les persones i que cobreixin l’alçada compresa
entre 0.7 i 1.5m com a mínim.

COMPLEIX
Les portes no envaeixen els
passadissos.

NP

Les portes, contraportes i barreres situades a zones accessibles a
les persones i utilitzades pel pas de mercaderies i vehicles
tindran marcat CE de conformitat a la norma UNE-EN 132411:2004 i la seva instal·lació, ús i manteniment conforme a la
norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.
Excepte: Portes per a vianants de maniobra horitz. amb S ≤
2
6.25m (ús manual) i i amplada<2.5m (ús motoritzat o manual)
Les portes per a vianants automàtiques tindran marcat CE de
conformitat amb la Directiva 98/37/CE sobre màquines.

NP

NP

1.3 Impacte amb elements fràgils
Els vidres en les àrees amb risc d’impacte i que no disposen de barrera de protecció hauran de
complir una classificació de prestacions X(Y)Z acord a la norma UNE EN 12600:2003.
Diferència de cotes a ambdós
costats de la superfície vidriada
Menor que 0,55m
Compresa entre 0.55m i 12m
Major que 12m

X
1, 2 ó 3
qualsevol
qualsevol

Superficies envidrades situades a àrees d’impacte i sense
barrera de protecció_RISC D’IMPACTE

Z
qualsevol
1ó2
1

Norma: UNE EN 12600:2003

Resistència impacte nivell 3
Resistència impacte nivell 3

SUA 2
IMPACTE

Portes de vidre. Àrea: nivell del terra –alçada 1.5m i
amplada igual a la porta més 0.3m per costat.
Panys fixes. Àrea: nivell del terra -0.9m d’alçada

Valor del paràmetre
Y
BoC
BoC
BoC

Els vidres que es preveu col·locar a la façana principal són aïllants de lluna incolora 8+8(19)8+8mm
amb butiral transparent de classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 126000, col·locats sobre perfils d’acer
inoxidable.
1.4 Impacte amb elements insuficientment perceptibles

SUA 2 IMPACTE

NORMA
Senyalització

Alçada inferior

85cm<h<110cm

Alçada superior

150<h<170cm

PROJECTE
COMPLEIX
(disseny vinils)

COMPLEIX
(disseny vinils)

Travesser situat a l’alçada inferior

85cm<h<110cm

NP

Muntants

Separat a ≤60cm

NP

Les superfícies envidrades i les portes de vidres són fàcilment identificables.
S’han previst el disseny de vinils per a identificar accessos i evitar el risc d’impacte contra
superfícies vidriades.

2 Atrapament
NORMA
Porta corredissa d’accionament manual (d=distància
fins l’objecte fixe més pròxim)

NP
d≥20cm

SUA 2 IMPACTE

PROJECTE

Elements d’obertura i tancament automàtic:
dispositius de protecció

El projecte disposa
d’una porta
corredissa tipus
krona

COMPLEIX
Adequats al tipus
de
condicionament

Les portes
connectades al
sistema de clau
magnètica
compleixen les
especificacions
tècniques pròpies

DB SUA 3 Seguretat davant de risc de caigudes
1 Empresonament
En general:

SUA 3 EMPRESONAMENT

Recintes amb portes amb sistema de bloqueig interior
i les persones puguin quedar-se accidentalment
atrapades dins del mateix recinte, existirà un sistema
de desbloqueig de les portes des de l’exterior.

COMPLEIX
Banys públics oficines.

- Zones ús públic: Lavabos accessibles, cabina de vestuari
accessible

COMPLEIX
Es col·locarà un punt de trucada
d’assistència als banys accessibles. Es
podran tancar amb pestell, amb
obertura des de l’exterior.
NORMA
PROJECTE
·En general ≤140N

Força d’obertura portes de sortida:
-En general
-Recorregut accessible

·Recorregut
accessible ≤25N(en
general)

Element interior fàcilment accessible que transmeti
trucada d’assistència a punt de control:

COMPLEIX

I ≤65N
(resistent al foc)

Portes batents/pivotants i lliscants amb pestell de
mitja volta destinada a ser per vianants

norma UNE-EN 12046-2:2000

DB SUA 4 Seguretat davant de risc causat per il·luminació inadequada
1 Enllumenat normal en zones de circulació
Es garanteix que el factor d’uniformitat mig serà del 40% com a mínim.
Les estances principals i vestíbuls es garanteix una luminància de 200lux i la zona de circulació de
150-200lux. Aquesta s’ha resolt amb llumeneres decoratives de tira de leds, flurorescents tipus led i
focos tipus led.
S’adjunta estudi lúminic i al capítol del pressupost i a la documentació gràfica s’especifiquen les
llumeneres triades:
*Veure DI.I Annexos a la Memòria, AN IN Anexos memòria i càlculs d’instal·lacions.
*Veure DII Documentació gràfica, DG 07 Instal·lacions.

SUA 4 ENLLUMENAT
EMERGÈNCIA

2 Enllumenat d’emergència
2.1 Dotació
Recintes amb ocupació > 100 persones
Recorregut d’evacuació o fins espai exterior segur o zones de refugi
Aparcaments amb S<100m2
Locals que reuneixi equips generals de les instal·lacions de protecció
Lavabos generals de planta d’ús públic
Locals de risc especial
Llocs on s’ubiquen quadres de distribució o d’acondicionament de la
instal·lació d’enllumenat.
Les senyals de seguretat
Itineraris accessibles

NP
COMPLEIX
NP
COMPLEIX
COMPLEIX
NP
COMPLEIX
COMPLEIX
COMPLEIX

Es disposarà d’enllumenat d’emergència per a que en cas de falta de l’enllumenat normal,
subministri la il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin
abandonar l’edifici, s’evitin les situacions de pànic i permeti la visió de les senyals indicatives de les
sortides i situació dels equips i mitjans de protecció existents.
Comptaran amb enllumenat d’emergència les zones i elements següents:
- El recorreguts des de tot origen d’evacuació fins l’espai exterior segur.
- Els locals que continguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis i els
de risc especial, indicats en DB-SI1.
- Lavabos generals de planta d’ús públic.
- Locals de risc especial
- Les zones que s’ubica els quadres de distribució o d’accionaments de la instal·lació
d’enllumenat de les zones citades.
- Les senyals de seguretat.
- Itineraris accessibles.
2.2 Posició i característiques de les lluminàries
Amb la fi de proporcionar una il·luminació adequada, les lluminàries compliran:
- Les lluminàries es situaran a 2.30m per sobre del nivell del terra.
- Es disposarà una a cada porta de sortida i a les posicions on sigui necessari destacar un perill
potencial o l’emplaçament d’un equip de seguretat.
Mínims: Portes existents als recorreguts d’evacuació; escales, de manera que cada tram rebi
il·luminació directa; en qualsevol canvi de nivell; als canvis de direcció i les interseccions de
passadissos.
*Veure DII Documentació gràfica, DG 07 Instal·lacions, plànol 7.6.1 Instal·lació de protecció: Incendis i CCTV

SUA 4
ENLLUMENAT
EMERGÈNCIA

2.3 Característiques de la instal·lació
La instal·lació de l’enllumenat d’emergència compleix:
Serà fixa
Disposarà de font d’alimentació pròpia
L’enllumenat d’emergència a les vies d’evacuació serà com a mínim del 50% del nivell que es
requereix en menys de 5 segons i el 100% en 60 segons.
La instal·lació complirà les condicions de servei durant una hora com a mínim.

SUA 4
ENLLUMENAT
EMERGÈNCIA

2.4 Enllumenat de les senyals de seguretat
La il·luminació de les senyals d’evacuació de les sortides i de les senyals indicatives dels medis
manuals de protecció contra incendis i de dels primers auxilis, compleixen:
La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat de la senyal serà ≥ 2cd/m2 en totes les
direccions de visió important.
La relació de la luminància màxima a la mínima dintre del color blanc o de seguretat no serà
major de 10:1.
La relació entre la luminància Lblanca i Lcolor >10, no serà menor que 5:1 ni major que 15:1.
Les senyals d’emergència s’il·luminaran com a mínim del 50% del nivell que es requereix en
menys de 5 segons i el 100% en 60 segons.

DB SUA 5 Seguretat davant de risc causat per situacions d’alta ocupació
NO ÉS D’APLICACIÓ al present projecte, ja que té una ocupació inferior a 3000 persones i no es
tracta de cap dels usos següents: graderies estadis, pavellons poliesportius, centres de reunió d’altres
edificis d’us cultural, etc.

DB SUA 6 Seguretat davant al risc d’ofegament
NO ÉS D’APLICACIÓ al present projecte, ja que no es preveu ni pous ni piscines.

DB SUA 7 Seguretat davant de risc causat per vehicles en moviment
NO ÉS D’APLICACIÓ ja que no hi ha cap zona amb ús Aparcament (el que exclou als garatges d’un
habitatge unifamiliar) així com les vies de circulació de vehicles existents en els edificis.

DB SUA 8 Seguretat davant de risc causat per l’acció d’un llamp
El local a reformar forma per del conjunt de l’edifici portuari, el qual està dotat i equipat amb un
sistema de protecció al llamp. Per tant, es dóna compliment.

DB SUA 9 Accessibilitat
1 Condicions d’accessibilitat
En aquest apartat, s’exposarà la condició d’accessibilitat que haurà de complir el present projecte
amb la fi de facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les
persones amb discapacitat.
1.1 Condicions funcionals
El projecte es desenvolupa en planta baixa i planta pis, la qual té ús restringit i es destina a un
programa per a l’emmagatzematge d’arxiu i una sala per a la ubicació de les màquines de clima.

SUA 9 ACCESSIBILITAT

La planta baixa s’organitza en tres usos diferents, amb accessos independents des del carrer (al seu
torn es dóna compliment al DB SI Protecció contra el foc). Es garanteixen itineraris accessibles a
totes les estances i es dóna compliment els requeriments mínims que marca el DB-SUA9.

Accessibilitat a l’exterior de l’edifici
Accessibilitat entre plantes
de l’edifici (incorporació
ascensor)

Un altre ús
diferent a
Residencial
habitatge

NORMA

PROJECTE

Itinerari accessible
que comuniqui amb
l’entrada principal

COMPLEIX
(accés a peu pla
des del carrer)

>2plantes
2
Sútil>200m

La planta altell està
destinada a ús
restringit amb
programa arxiu i
instal·lacions amb
una ocupació nul·la.

2

Plantes que
tinguin zones d’ús
públic

Sútil >100m
ó elements
accessibles

No és el cas

Itinerari accessible
A: Entrada principal accessible edifici, ascensor accessible o previsió accessible
ascensor, rampa accessible.
Fins: habitatges, zones d’ús comunitari, amb elements vinculats a l’habitatge
per usuaris amb cadira de rodes (places d’aparcament, trasters, etc.)

Accessibilitat a les plantes
del edifici

Altres edificis
-Ús públic

Itinerari accessible a
cada planta.
Excepte: zones
ocupació nul·la

COMPLEIX

NORMA

PROJECTE

1 banys per cada 10UD
instal·lats

COMPLEIX
1 bany accessible de 2
en total

Punt atenció i/o
trucada accessible

El mobiliari
d’atenció al públic
serà accessible

Han de ser accessibles

COMPLEIX

SUA 9
ACCESSIBILITAT

1.2 Dotació d’elements accessibles
Lavabos accessibles
(es pot compartir per ambdós sexes)
Mobiliari fixe

Mecanismes. Els interruptors, els dispositius
d’intercomunicació i polsadors d’alarma

2 Condicions i característiques de la informació i senyalització per l’accessibilitat
2.1 Condicions funcionals
Amb la fi de facilitat l’accés i utilització independent , no discriminatòria i segura dels edificis, es
senyalitzaran els elements de la taula adjunta.

Entrades accessibles als edificis

NORMA
(USO PÚBLICO)

PROJECTE

Quan existeixin
diversos accessos a
l’edifici

EN TOT CAS

COMPLEIX
(tots els accessos
a l’edifici són
accessibles)

Quan existeixin
diversos recorreguts
alternatius

EN TOT CAS

COMPLEIX

Ascensors accessibles

EN TOT CAS

EN TOT CAS

NP

Places reservades

EN TOT CAS

EN TOT CAS

NP

Zona dotades amb bucle magnètic
o d’altres sistemes adaptats per a
persones amb discapacitat
auditiva

EN TOT CAS

EN TOT CAS

NP

EN TOT CAS, Excepte
un Residencial
Habitatge vinculat a
un resident.

EN TOT CAS

NP

-

EN TOT CAS

NP

Itineraris accessibles

S SUA 9 ACCESSIBILITAT

NORMA
(USO PÚBLICO)

Places d’aparcament accessibles

Serveis higiènics accessibles
(lavabo accessible, dutxa accessible,
cabina de vestuari accessible)

Serveis higiènics d’ús general

COMPLEIX
-

EN TOT CAS

L’edifici compta
amb un bany
accessible

Itinerari accessible que comuniqui
la via pública amb els punts de
trucada accessibles o, en el cas
que no hi sigui, amb els punt
d’atenció accessibles.

-

EN TOT CAS

NP

Totes les peces accessibles s’han dissenyat acord amb la definició de serveis higiènics accessibles,
recollit a l’Annex A Terminologia, del DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat.
2.2 Característiques

S SUA 9 ACCESSIBILITAT

Les entrades a l’edifici accessibles, els itineraris accessibles, les places d’aparcament
accessibles i els serveis higiènics accessibles (lavabo, cabina de vestuari i dutxa accessible) es
senyalitzaran mitjançant SIA, complementat, en el seu cas, amb fletxa direccional.
Els ascensors accessibles es senyalitzaran mitjançant SIA. També comptaran amb indicació en
Braille i aràbic en alt relleu a una alçada 0.8 i 1.2m, del número de plantes al brancal dret en el
sentit de sortida de la cabina.
*El projecte no contempla la present instal·lació d’un ascensor accessible.

Els serveis higiènics d’ús general es senyalitzaran amb pictogrames normalitzats de sexe en alt
relleu i contrast cromàtic, a una alçada de 0,8 i 1,2m junt al marc, a la dreta de la porta i en el
sentit de l’entrada.
Les bandes de senyalització visual i tàctil seran de color contrastat amb el paviment, amb
relleu d’alçada 3±1mm per a interiors i 5±1mm per exteriors. A l’apartat 4.2.3 de la Secció
SUA1 s’exigeix senyalitzar l’arrencada de les escales, i haurà de tenir 80cm de longitud en el
sentit de la marxa, amplada la del itinerari i estries perpendiculars a l’eix de l’escala. Les
exigides per senyalitzar l’itinerari accessible fins un punt de trucada accessible o fins un punt
d’atenció accessible, seran d’estries paral·leles a la direcció de la marxa i d’amplada de 40cm.
Les característiques i dimensions del Símbol Internacional d’Accessibilitat per la mobilitat (SIA)
s’estableix a la norma UNE 41501:2002.

Febrer de 2020, Mataró
Signat,

Sergi Garcia, arquitecte col·legiat 37910/7
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