M. MEMÒRIA

MD Memória descriptiva

1.02 Agents
FITXA 01 Agents del projecte

MD 1. Objecte del projecte
1.01.1 Objecte del projecte
Situat en el barri de Sant Andreu es troba el recinte Industrial de la Fabra i Coats format per una serie d’edificis de
gran valor històric i arquitectònic. L’encarrec objecte d’aquest projecte és la reforma del edifici B, el més antic del
conjunt, la construcció del pati de l’escola connectat al edifici mitjançant una passera que integra un cos annexe
que alberga els banys del pati.
L’actuació té dos objectius fonamentals, per un costat restaurar i recuperar la seva formalització arquitectònica i
l’altre, no menys important, integrar el nou ús de escola respectant i potenciant les característiques pròpies
d’aquest edifici industrial de manera que els estudiants es formin conscients de la singularitat arquitectònica i
històrica tant de l’edifici com del conjunt i de la seva importància pel barri de Sant Andreu. Tots aquests elements
seran positius en l’aprenentatge i en la formació dels nois i noies d’aquest futur Institut.

1.01.2 modificacions respecte el projecte executiu del setembre 2010
El present projecte és la modificació del projecte executiu del mes de setembre del 2010. L’anterior projecte
era més ambiciós i, per tant, més costós que el present projecte.
En la versió del 2010 no només es reformava l’edifici B si no també l’edifici K que era una antiga central elèctrica
que donava servei a tots els edificis del recinte i es construïa un gimnàs semi soterrat situant en la coberta el pati
de l’escola. En la planta baixa del edifici K es situava la cuina, espais d’instal·lacions, una ET i el vestuari de
personal no docent del centre. En la planta primera, a cota del pati de l’escola, es situava la barra i el bar
restaurant. La pista s’unia al edifici B mitjançant una passera en planta primera.
En l’edifici B s’ubicava la resta del programa situant en planta baixa la direcció de l’escola i les aules especials
(tecnologia, dibuix..) i la biblioteca. En la planta primera i segona es situaven les aules i els departaments. En la
planta tercera es situaven els espais d’instal·lacions quedant la major part de la superfície lliure i sense un
programa específic.
L’actual situació econòmica obliga al departament a abaratir el projecte i s’opta, desprès d’estudiar moltes
alternatives diferents, de NO construir l’edifici del gimnàs ni rehabilitar l’edifici K. Aquest fet obliga a resituar en
l’interior del edifici B el programa dels edificis ara no construïts. El programa es descriurà detalladament més
endavant en la present memòria.
Per tant s’ha refet quasi integrament el projecte, els amidaments i els pressupostos. Els canvis han estat sobre tot
de distribució però en cap cas s’ha alterat la essència del projecte original, la qual cosa fa que s’aprofiti la
memòria elaborada en el 2010 suprimint les referències al edifici K i al edifici del gimnàs. Pot ser que en algun cas
encara es faci referència a aquests o que es parli d’algun espai que estigui situat en un altre zona del edifici però,
insistim que l’esperit formal i sobre tot constructiu és el mateix del projecte del 2010.
S’apreciarà que en l’índex dels plànols hi ha salts de numeració, com també hi ha salts en la numeració de les
fusteries o materials degut al fet que s’han suprimit plànols, fusteries... de l’anterior projecte.
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Títol del projecte: Institut Fabra i Coats
Emplaçament:

Carrer Sant Adrià 14, 18 edifici B i K

Clau:

INB 08492

Promotor/s:

Educació

NIF

Q-0801205F

Representat per Gestió d’infraestructures, sa. GISA

NIF

A-59-377135
36 42

Departament
Adreça

Carrer Vergós

núm.

Municipi

Barcelona

Codi Postal 08029

Esteve Terradas Muntañola

NIF

Redactor/s:
Empresa

Representat per:
Arquitecte
Esteve Terradas Muntañola

37715032-T

NIF

37715032-T

Telèfon

93 204 80 66

Passeig Manel Girona

núm.

75

Barcelona

Codi Postal

08034

Col·legiat

83663-1

Adreça
Municipi

Correu electrònic Arqtes_terradas@coac.net

Tècnics col·laboradors:

Càlcul d’estructura:
Empresa

Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, SLP (cvarq)

NIF

NIF B-61559027

Responsable

Carles Campanyà i Castelltort

NIF

Correu electrònic

c.v@coac.net

Telèfon

46132356-Z
93 268 73 00

Adreça

Trafalgar

núm.

12

Municipi

Barcelona

Codi Postal

08010

NIF

B-63.345.565

Càlcul d’instal·lacions:
Empresa

Oriol Vidal Enginyeria slp

Responsable

Oriol Vidal Moreno

NIF

38.112.423-C

Correu electrònic

oriolvidal@ovingenieria.es

Telèfon

93 209 99 00

Adreça

Carrer Marià Cubí

núm.

81

Municipi

Barcelona

Codi Postal

08006

Ivana Rosell Acústica

NIF

38829585-L

Altres:
Empresa
Responsable

Ivana Rosell

NIF

Correu electrònic

acustica@ivanarosell.com

Telèfon

615 950 764

Adreça

Sant Domènec

núm.

1-3

Municipi

Barcelona

Codi Postal

08012

MD 2. Informació prèvia
Altres tècnics o empreses col·laboradores:

2.1 Antecedents de partida i dades de l’entorn
Estudi geotècnic:
Empresa

Centrre català de Geotècnia sl

NIF

Responsable

Teodoro González López

NIF

B62488515

Correu electrònic

teodoro@geotecnia.biz

Telèfon

93 729 89 75

Adreça

Passatge Arrahona

núm.

4

Municipi

Barberà del Vallés

Codi Postal

08210

B-61559027

Estudi de seguretat i salut:
Empresa

Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, SLP (cvarq)

NIF

Responsable

Guillem Armengol Alsa

NIF

46751166 D

Correu electrònic

c.v@coac.net

Telèfon

93 268 73 00

Adreça

Trafalgar

núm.

12

Municipi

Barcelona

Codi Postal

08010

Pla de control de qualitat:
Empresa

Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, SLP (cvarq)

NIF

B-61559027

Responsable

Guillem Armengol Alsa

NIF

46751166 D

Correu electrònic

c.v@coac.net

Telèfon

93 268 73 00

Adreça

Trafalgar

núm.

12

Municipi

Barcelona

Codi Postal

08010

L’Ajuntament de Barcelona va adquirir els sòls corresponents al recinte industrial de Fabra i Coats, mitjançant el
protocol per al desenvolupament urbanístic de l’àmbit de l’antiga fàbrica Fabra i Coats de Sant Andreu i el seu
entorn, signat l’1 de desembre de 2005, amb l’entitat mercantil Renta Corporació, propietària dels sòls i els edificis
de l’antiga fàbrica. En aquest punt, s’ha considerat oportú engegar els procés urbanístic que haurà de possibilitar
la transformació de sòls inclusos dins del recinte industrial, per tal de destinar-los a usos públics i d’interès social,
així com per preservar les edificacions catalogades, i en especial, millorar la xarxa d’espais públics de la barri de
Sant Andreu, tal com preveu el planejament vigent.
L’edifici objecte del projecte és el més antic del recinte fabril datant el 1890 i ha estat en funcionament fins l’any
2005. Per tant la primera intervenció és l’enderroc de tots aquells elements no originals del edifici i sense labor
estructural com envans que distribuïen antics despatxos, banys, paviments recrescuts...
El recinte industrial de Fabra i Coats cal entendre’l com un espai unitari format per un conjunt d’edificis
heterogenis i per la relació que es crea entre ells a través de l’espai lliure. Per tal de preservar el paisatge actual
del recinte basat en la relació entre els edificis, els espais lliures i l’entorn, la present Modificació proposa
conservar el conjunt dels seus edificis, inclosos aquells que no van ser catalogats inicialment. Actualment, els
edificis del recinte adquirits per l’Ajuntament, tan sòls 6 van ser protegits i inclosos en el Catàleg de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic.
2
2
La recuperació d’aquest recinte, suposarà la transformació de 13.203m en zona verda i de 17.353m en sòl
2
d’equipaments, dels quals 13.305m corresponen als sòls ocupats pels edificis catalogats juntament amb els sòls
dels edificis que la present MPGM preveu catalogar, i 4.048m2 corresponents a nous sòls d’equipaments per la
construcció de nous equipament, tots ells destinats a activitat docents, culturals i associatives.

El present projecte de reforma actua sobre l’edificis B del recinte de la Fabra i Coats que a continuació descrivim:

Estudi mediambiental:
Empresa

Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, SLP (cvarq)

NIF

B-61559027

Responsable

Albert Ibañez Garcia

NIF

72533896-Z

Correu electrònic

c.v@coac.net

Telèfon

93 268 73 00

Adreça

Trafalgar

núm.

12

Municipi

Barcelona

Codi Postal

08010

Estudi de Patologies:

Edifici B. Situat longitudinalment al carrer de Sant Adrià, paral·lel a l’edifici A. Construït en el 1890 és l’edifici més
antic del recinte i està catalogat amb nivell C.
Es tracta d’un edifici de 80m de llargària per 20m d’amplada, format per planta baixa i dues plantes pis i una
planta sota coberta.
La seva construcció segueix la tradició anglesa de mitjans del segle XIX, amb estructura de fàbrica de maó
massís i pilars de fosa que suporten jàsseres i voltes atirantades, amb l’objectiu de disposar de grans espais
diàfans per al treball industrial. Els murs disposen de grans finestrals que permeten l’entrada de llum.

Empresa

Esteve Terradas Muntañola

NIF

Responsable

Esteve Terradas Muntañola

NIF

37715032-T

Correu electrònic

Arqtes_terradas@coac.net

Telèfon

93 204 80 66

Adreça

Passeig Manel Girona

núm.

75

Municipi

Barcelona

Codi Postal

08034

La superfície de l’edifici és 1.600m2 amb un sostre de 4.821m2

NIF

37715032-T

Durant la realització del projecte bàsic es va efectuar una campanya de cales per tal de tenir el màxim
coneixement possible del estat dels edifici B i a continuació descrivirem:

37715032-T

Manual d’ús i manteniment:
Empresa

Esteve Terradas Muntañola

Responsable

Esteve Terradas Muntañola

NIF

37715032-T

Correu electrònic

Arqtes_terradas@coac.net

Telèfon

93 204 80 66

Adreça

Passeig Manel Girona

núm.

75

Municipi

Barcelona

Codi Postal

08034

Els accessos verticals es troben situats, per una banda, en una torre situada a l’extrem est de l’edifici i de l’altra,
en un nucli intern, amb escala i muntacàrregues, situat a la mitgera amb l’edifici B2.

Tancaments edifici B: les façanes són de pedra amb una secció variable i decreixent en alçada que va dels 86cm
en planta baixa a 52cm en la planta primera enguixats per la cara interior i arrebossats per la exterior.
Tal i com es recull en els plànols del estudi de patologies l’acabat exterior està molt degradat i no és l’original del
eifici que està sota d’aquest. Presenta nombroses taques d’humitat, en les zones dels baixants pluvials,
reparacions fetes sense cap criteri i zones on ha caigut l’arrebossat. El mur té una serie d’esquerdes identificades
en els plànols de Estudi de Patologies però que no representen cap perill per la estabilitat del mateix.
La coronació i el remat de la façana estan mol degradats, el muret de coronació de obra està esquercat i les
peces de rajola que el remataven han caigut en la major part i les que encara no ho han fet corren seriós risc de
fer-ho.

Les fusteries són de fusta i estan en molt mal estat de conservació (fustes podrides, vidres trencats).
Coberta edifici B: la coberta és de teula àrab sobre rajola ceràmica sobre corretges de fusta o metàl·liques segons
la seva situació. Es troba en molt mal estat de conservació i amb moltes goteres. Falten teules i els lluernaris que
hi ha tenen la fusteria de fusta i estan completament podrits. La major part de les corretges també estan en mal
estat de concervació.
L’estructura del edificis B s’analitza en l’apartat de la memòria d’estructures. Avancem que en general l’estat és
bó i s’actua només , en el cas de reforç estructural, en la fonamentació dels pilars de fosa del edifici B.
En l’edifici les instal·lacions són inexistents.
Acabats interiors: en l’annex del Estudi de patologies s’analitzen tots els acabats del edifici tant paviments, cel
rasos, acabats i baranes . En general l’estat es dolent o per manca de manteniment o per haver esgotat la seva
vida útil. Destaquem però la qualitat del paviment de fusta tropical de la planta primera i segona del edifici B que
és de gran qualitat i que presenta un bon estat de conservació tot i que en alguns punts estpà trencat, s’ha bufat o
ha estat atacada per tèrmits.

Condicions d’edificació
Paràmetres normativa

Paràmetres projecte
2

Parcel·la mínima:
Ocupació de parcel·la:
Volum edificable:
Sostre edificable:
Alçada reguladora:

-

m

Densitat:
Separació a límit de
parcel·la:
Separació a carrer /s:
Profunditat edificable:
Alçada màx./mín. planta
baixa:
Alçada mínima planta
pis:

-

m /habit.

-

m

-

m

% sòl
3

2

2

2

m /m sòl
m /m sòl
m
2

m

m
m

Parcel·la:
Ocupació de parcel·la:
Volum edificat :
Sostre edificat:
Alçada
reguladora
edificada:
Densitat:
Separació a límit de
parcel·la:
Separació a carrer /s:
Profunditat edificada:
Alçada
lliure
planta
baixa:
Alçada lliure planta pis:

m

2

% sòl
3

2

2

2

m /m sòl
m /m sòl
m
2

m /habit
m
m
m
m
m

2.2 Normativa urbanística
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius de la modificació del Pla General Metropolità a
l’àmbit dels terrenys situats a l’antiga fàbrica Fabra i Coats i la plaça de Can Fabra.

Al tractar-se d’un recinte industrial catalogat i consolidat a reformar el planejament no indica els paràmetres del quadre
superior.

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE
RD. 314/2006).

MD 3. Descripció del projecte

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui
d’aplicació.

3.1 Descripció general del edifici i del programa

FITXA 02 Dades urbanístiques
Projecte:
Títol del projecte: Institut Fabra i Coats
Emplaçament:

Carrer Sant Adrià 14, 18 edifici B

Clau:

INB 08492

3.1.1 Descripció de la solució adoptada
El projecte encaixa el programa habitual per a un IES 3+2 en l’estructura singular de la nau B de la Fabra i Coats.
Com s’ha esmentat abans, la intenció del projecte és mantenir l’aspecte industrial de l’edifici i la seva estructura,
així com les obertures en façana. Donat que l’edifici és una gran nau lliure de distribucions el projecte construeix
els nous espais de manera respectuosa amb l’idiosincràsia deixant vistos els elements estructurals característics
de l’arquitectura industrial i es potencia al màxim les visual llargues sempre pensant en els nous usos i usuaris.
Per tant es farà una restauració acurada dels elements originals.

3.2 Ús característic del edifici i altres usos previstos
EDIFIFICI B

Dades urbanístiques:
Planejament general vigent
Data d’aprovació
Planejament complementari
Data d’aprovació
Qualificació urbanística
Classificació del sòl
Usos previstos pel planejament
Superfície de la parcel·la

PGM del recinte de la Fabra i Coats
Desembre 2005
Zona urbana
7B
Equipament
2595m2

En planta baixa es troba l’accés, el vestíbul-consergeria i l’àrea d’administració i direcció, així com els espais
reservats per a l’AMPA i l’associació d’alumnes i els banys. Aquests, a excepció del vestíbul-consergeria,es
troben en el tester oest del edifici ja que presenta una estructura diferent, amb més pilars, a la resta de la nau al
tractar-se d’una ampliació de principis del segle XX. El vestíbul comunica directament amb un gran espai
polivalent que ocupa més de la meitat de la planta, deixant vista l’estructura porticada de la nau. Entre el vestíbul i
aquest espai es situa un mòdul que conté la consergeria/reprografia i l’office de preparació d’esmorzars, amb sala
d’escombraries. El gran espai polivalent té una part superior amb taules que serveixen com a menjador i unes
grades que descendeixen a la part inferior. Aquest espai es pot fer servir per a actes públics de l’escola o com a
lloc d’esbarjo els dies de pluja. Al fons de la nau es situa el gimnàs, tocant a la resta del espai polivalent al qual es
pot incorporar obrint unes portes corredisses, els vestuaris i un nucli d’escales d’emergència.
Al vestíbul arrenca una escala oberta de nova construcció que comunica els diversos espais docents.
En planta primera es troben les aules d’ESO i tres departaments, les tutories i la sala de professors. El passadís
que porta a les aules es converteix en un gran espai de relació dels alumnes per les seves dimensions i permet
copsar l’estructura original de la nau. Des d’aquesta planta surt una passera que comunica l’interior de la nau amb
el pati d’esbarjo davant del edifici K.

En planta segona es troben les aules de Batxillerat i altres aules comunes i laboratoris. A l’àrea de professors hi
ha tres departaments i les aules d’atenció individualitzada.
En planta tercera (sota coberta) es col·loquen la majoria dels espais destinats a instal·lacions, la biblioteca, una
aula-taller, l’aula de dibuix i els vestuaris de personal no docent. La coberta es rehabilita integralment.

3.3 Característiques i paràmetres generals del edifici

FITXA 03 Quadre de superfícies
S’han actualitzat les superfícies segons el programa del Departament de 2010. Tot i així el projecte
s’havia realitzat seguint l’anterior programa del Departament i hi ha algunes incongruències. Algunes
estances han desaparegut i d’altres s’han afegit.

Projecte:
Títol del projecte: Institut Fabra i Coats
Emplaçament:

Carrer Sant Adrià 14, 18 edifici B

Clau:

INB 08492

NOTA: Aquesta fitxa s’utilitzarà tant per a Obra Nova com per a Obra Reforma de manera independent.

Superfícies útils

Planta

Clau
de local

Denominació del local

Superfície
segons
programa
15

Superfície
segons
projecte
13.26

Baixa

A-1

Despatx director

Baixa

A-2

Despatx cap estudis

10

13.17

Baixa

A-3

Despatx secretari administrador

10

12.78

30

43.96

-

19.74

15

23.38

Baixa

A-4

Secretaria

Baixa

A-5

Sala de visites

Baixa

A-6

AMPA

Baixa

A-7

Associació alumnes

15

19.58

Baixa

A-8

Consergeria reprografia

15

14.59

Baixa

A-9

Lavabos professors

10

3.41

Baixa

AS-14.1

Circulació

-

62.62

Baixa

AS-14.2

Circulació

-

20.27

Baixa

ES-7.1

Lavabos aules

-

14.85

Baixa

ES-7.2

Lavabos aules

-

16.59

Baixa

AS-14.3

Vestíbul

-

165.04

Baixa

AS-14.4

Circulació / rampa

-

23.93

Baixa

AS-14.5

Circulació / passadis

-

11.20

Baixa

AS-14.6

Circulació / escala emergècia

-

23.19

Baixa

AS-14.7

Circulació / sortida emergència

-

16.58

Baixa

ES 1

Gimnas

200

212.58

Baixa

ES 2.1

Magatzem gimnas

15

10.78

Baixa

ES 2.2

Magatzem escenari

15

13.32

Baixa

ES 8.1

Menjador

90

113.62

Baixa

ES 8.2

Office/Preparació d’aliments

50

12.19

Baixa

ES 8.3

Escombraries

10

4.27

Baixa

ES 8.4

Espai polivalent

-

310.26

Baixa

AS 1

Escenari

30

36.73

Baixa

AS-11.1

Circulació / distribuidor

-

28.26

Primera

AS-14.3

Vestíbul

-

103.74

Baixa

AS-11.2

Circulació / distribuidor

-

23.52

Primera

AS-14.5

Circulació / passadis

-

210.63

Primera

AS-14.6

Circulació / escala

-

18.88

TOTAL Superfície útil planta primera

1318.22

Superfície
segons
projecte
20.35

Baixa

AS-12.1

Vestidor homes

45

27.52

Baixa

AS-12.2

Vestidor dones

45

25.29

Baixa

AS-13.1

Lavabo homes

-

10.32

Baixa

AS-13.2

Lavabo dones

-

10.32

Baixa

AS-13.3

Lavabo professors/ adaptat

-

6.25

Baixa

AS 14

Despatx monitor

-

6.5

Baixa

AS 2.3

Magatzem pista

-

6.94

Baixa

AS 7.1

Comptadors

5

1.15

Baixa

AS 7.2

Comptadors

-

Baixa

AS 7.3

Comptadors

-

Planta

Clau
de local

1.96

Segona

ES-20.1

Departament 04

Superfície
segons
programa
20

1.00

Segona

ES-20.2

Departament 05

20

20.78

ES-20.3

Departament 06

20

21.60

ES-18.1

Aula atenció individualitzada 1

26

24.38

Denominació del local

Baixa

AS 13.4

Lavabo homes

-

6.30

Segona

Baixa

AS 13.5

Lavabo dones

-

6.20

Segona

Baixa

AS 13.6

Lavabo adaptat

-

4.51

Segona

ES-18.2

Aula atenció individualitzada 2

26

25.30

Segona

AS-17.1

Magatzem 01

15

15.20

Segona

AS-17.2

Magatzem 02

15

9.10

TOTAL Superfície útil planta baixa

Segona

AS-17.3

Magatzem 03

15

9.17

Segona

AS-14.1

Circulació

-

68.33

Segona

AS-14.2

Circulació

-

11.46

Segona

ES-7.1

Lavabo homes

-

14.89

Segona

ES-7.2

Lavabo dones

-

16.57

Segona

A-9

Lavabo professors / adaptat

-

3.41

Segona

Aula batxillerat 1

52.5

Aula batxillerat 2/ 3/ 4

52.5

59.63
62.85X3=
188.55
58.73

-

63.29
62.85
63.29X3=
189.87
118

Primera

A-9

Lavabo professors

-

Superfície
segons
projecte
3.41

Primera

A-10

Sala de professors

60

49.39

Segona

ES-13.1
ES13.2/3/4
ES- 14
ES-15

Aula de plàstica i audiovisuals
Aula complementaria

52.5

Laboratori

60x3

Aula tecnologia

Planta

Clau
de local

Denominació del local

Superfície
segons
programa

1397.93

Segona

Primera

ES-10.1

Departament 1

20

19.15

Segona

Primera

ES-10.2

Departament 2

20

20.75

Segona

52.5x3

Aula de música / idiomes

Primera

ES-10.3

Departament 3

20

21.28

Segona

Primera

ES-11.1

Tutoria 1

-

9.56

Segona

ES-17.1
ES19/1/2/3
ES-6

Primera

ES-11.2

Tutoria 2

-

9.10

Segona

AS-14.3

Circulació / vestibul

-

106.02

Primera
Primera
Primera

ES-11.3
ES7.1
ES7.2

Tutoria 3
Lavabo aules
Lavabo aules

-

8.72
14.85
16.59

Segona

AS-14.5

Circulació / passadis

-

210.63

Segona

AS-14.6

Circulació / escala emergència

-

19.32

Primera

AS-14.1

Circulació

-

69.99

Segona

Aula recolzament i reforç

Primera

AS-14.2

Circulació

-

11.48

ES-18.3
ES18.4/5/6

Primera

ES-9.1
ES9.2/3/5
ES-9.4

Aula ESO

52.5

Aula ESO

52.5x3

Aula ESO

52.5

58.17
61.37x3=
184.11
60.83

ES-9.6
ES9.7/9/11
ES9.8/9.10
ES-9.12

Aula ESO

52.5

Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera

Aula ESO
Aula ESO
Aula ESO

61.13
61.81X3=
52.5x3
185.43
61.87X2=12
52.5x2
3.74
52.5
57.29

Segona

100

26

18.21
18.44X3=55
3x26
.44

Aula recolzament i reforç

Segona
TOTAL Superfície útil planta segona

Planta

Clau
de local

Tercera

AS-18.1

Instal·lacions

-

Superfície
segons
projecte
47.19

Tercera

AS-18.2

Instal·lacions

-

107.67

Denominació del local

Superfície
segons
programa

1411.08

Tercera

AS-18.3

Instal·lacions

-

26.29

Tercera

AS-18.4

Instal·lacions

-

90.98

Tercera

AS-14-3

Circulació / Vestibul

-

49.48

Tercera

AS-14-6

Circulació / escala emergència

-

6.55

Tercera

AS-19.1

Sense us

-

53.16

Tercera

AS-19.2

Sense us

-

38.52

Tercera

AS-19.3

Sense us

-

36.15

Tercera

AS-19.4

Sense us

-

200.66

Tercera

ES 3

Aula Taller

-

86.50

Tercera

ES 4

Biblioteca

75

107.65

Tercera

ES 5

Aula dibuix

80

88.98

Tercera

ES12

Vestíbul

-

165.04

Tercera

AS 5.1

Vestidor dones PND

6

5.28

Tercera

AS 5.2

Vestidor homes PND

6

5.23

Tercera

AS 13.1

Lavabo

-

8.16

Tercera

AS 13.2

Lavabo adaptat

-

4.48

Tercera

AS 14.7

Circulació

-

88.30

TOTAL Superfície útil planta tercera

1213.87

TOTAL Superfície útil

5341.11

Superfícies construïdes
Edifici B
Planta

Superfície construïda
edificada (100%)

Baixa
edifici B
Primera
edifici B
Segona
edifici B
Tercera
edifici B

Superfície de porxos, terrasses ....

Total

1629.79

1629.79

1629.79

1629.79

1629.79

1629.79

1629.79

227.47

1629.79

TOTAL Superfície construïda

6519.16

Edifici annex pati escola
Planta
Baixa

Superfície construïda
edificada (100%)

Superfície de porxos, terrasses ....

56.53

Total
56.53

TOTAL Superfície construïda

6575.69

3.4 Normativa d’aplicació
Aquest projecte compleix amb la normativa que li és d’aplicació i que es recull en l’annex AN Recopilació de la
normativa d’aplicació
Generals. Per a totes les instal·lacions
· REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació
(BOE núm. 74, 28/03/2006)
Article 11. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi (SI).
11.4 Exigència bàsica SI 4: Instal·lació de protecció contra incendis.
Article 13. Exigències bàsiques de salubritat (HS).
13.3 Exigència bàsica HS 3: Qualitat de l’aire interior.
13.4 Exigència bàsica HS 4: Subministrament d’aigua.
13.5 Exigència bàsica HS 5: Evacuació d’aigües.
Article 15. Exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE).
15.2 Exigència bàsica HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
15.3 Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.
15.4 Exigència bàsica HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.
15.5 Exigència bàsica HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.
· CORRECCIÓ d’errades del Reial Decret 1371/2007, de 19 de octubre, per el que se aprova el documento bàsic
«DB-HR Protecció enfront al soroll» del Codi Tècnic de la Edificació i es modifica el Reial al Decret 314/2006, de
17 de març, por el que se proba el Codi Tècnic de l’edificació.
· Desenvolupament de la Llei 37/2003 del Soroll, en referència a zonificació acústica, objectius de qualitat i
emissions acústiques segons el Real Decret 1.367/2007 del 19 d’octubre del 2007.
· Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.
Ordre de 9 de març de 1971, del Ministeri de Treball (BOE núm. 64 i 65, 16/03/1971).I modificacions posteriors.
Llei 31/1995, de 8 novembre de la Direcció de l’Estat (BOE núm. 269, 10/11/1995).
I modificacions posteriors.
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE núm. 97, 23/04/1997).
Modificat per: Reial Decret 2177/2004, 12-11-2004 (BOE núm. 274. 13-11-2004)
S’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 256, 25/10/1997).
Modificat pel Reial Decret 2177/2004 i el Reial Decret 604/2006.
Modificació del Reial Decret 39/1997, de 17-01-1997, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i
del Reial Decret 1627/1997, de 24-10-1997, pel que s’estableixenles disposicions mínimes de seguretat i salut en
les obres de construcció. Reial Decret
604/2006, de 19-05-2006 (BOE núm. 127, 29/05/2006)
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 188, 07/08/1997).
Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) pel que modifica el RD 1215/1997, en
matèria de treballs temporals en altura.
Reial Decret 614/2001 de 08-06 sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors en front al risc elèctric.
Reial Decret 286/2006 de 10-03-2006 sobre protecció dels treballadors en front als riscs derivats de l’exposició al
soroll durant el treball.
Reial Decret 773/1997 de 30-05-1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels
treballadors d’equips de protecció individual (EPIs).

Reial Decret 286/2006 de 27-03 sobre protecció de la salut y la seguretat dels treballadors contra el riscs derivat
de l’exposició al soroll. ( BOE núm 60, 11/03/2006).
· Normes UNE esmentades en les normatives i reglamentacions.
· Normes Tecnològiques de l’Edificació, del Ministeri d’obres Públiques i Urbanisme, en elque no contradigui els
reglaments o CTE.

Instal·lacions elèctriques.
· Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC
BT).
Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE núm. 224, 18/09/2002).
· Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de
transformació.
Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 288, 01/12/1982) (CI BOE núm. 15, 18/01/1983).
· Normes tecnològiques de l’Edificació NTE-IEP i NTE-IPP. Directrius de la normativa de posades a terra VDE i de
posada a terra en cimentacions VDEW.
· Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. Resolució de 19 de juny de 1984, de la
Direcció General d’Energia (BOE núm. 152, 26/06/1984).
· Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-RAT, del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties
de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació.
Ordre de 6 de juliol de 1984, del Ministeri d’Indústria (BOE núm. 183, 01/08/1984) Complementa ITC-MIE-RAT20. Ordre de 18 d’octubre de 1984 (BOE núm. 256, 25/10/1984).
S’actualitzen les ITC-MIE-RAT-13 i ITC-MIE-RAT-14. Ordre de 27 de novembre de 1987 (BOE núm. 29,
05/12/1987) (CI - BOE núm. 54, 03/03/1988).
S’actualitzen vàries instruccions tècniques complementàries. Ordre de 23 de juny de 1988 (BOE núm. 160,
05/07/1988) (CI - BOE núm. 238, 01/08/1988). Modificació de la ITC-MIE-RAT-06. Ordre de 16 d’abril de 1991
(BOE núm. 98, 24/04/1991).
Es modifiquen les Instruccions Tècniques Complementaries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT
14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 i MIE-RAT 19. Ordre de 10 de març de 2000 (BOE núm.
72, 24/03/2000).
· Resolució 08-09-2006, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la que es modifica la de 14-032006, per la que s’estableix la taula de potències normalitzades per a tots els subministraments en baixa tensió.
· Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre la connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa
tensió.
Decret 82/2005 de 03-05-2005, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 de 31-05-2001,
de ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. (DOGC núm. 4378, 3/05/2005).
· Exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió.
Reial Decret 7/1988, de 8 de gener, del Ministeri d’indústria i Energia (BOE núm. 285, 14/01/1988)
Derogació de vàries disposicions. Reial Decret 1505/1990, de 23 de novembre (BOE núm. 285, 28/11/1990)
Modificació. Reial Decret 154/1995, de 3 de febrer (BOE núm. 53, 03/03/1995) (CI – BOE núm. 69, 22/03/1995)
Es desenvolupa i complementa el Reial Decret 7/1988, de 8 de gener, sobre exigències de seguretat del material
elèctric. Ordre del 6 de juny de 1989, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 147, 21/06/1989).
Actualització de l’apartat b) de l’Annex II de l’Ordre. Resolució de 20 de març de 1996, del Ministeri d’Indústria i
Energia (BOE núm. 84, 06/04/1996).
· Reglament sobre pertorbacions radioelèctriques i interferències.

Reial Decret 138/1989, de 27 de gener, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern
(BOE núm. 34, 09/02/1989) (CI - BOE núm. 51, 01/03/1989).
Derogació dels annexes II (per als aparells industrials i científics), III, IV, V, i VI del Reial Decret 138/1989, de 27
de gener pel:
Reial Decret 444/1994, d’11 de març de 1994, de Ministeri de la Presidència (BOE núm. 78, 1/4/1994). Fins al 2007-2009 quan quedarà totalment derogada pel Reial Decret 1580/2006.
Modificat per: Reial Decret 1950/1995 (BOE núm. 310. 28-12-1995).
· Sector elèctric.
Llei 54/1997, de 27 de novembre de 1997, de la Presidència del Govern (BOE núm. 285, 28/11/1997).
Derogat parcialment per: Llei 13/2003 de 23-05, reguladora del contracte de concessió d’obres públiques (BOE
núm. 124. 24-05-2003).
I les seves modificacions posteriors
Instal·lacions de calefacció, climatització i ACS
· Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els
Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (ITE), i es crea la Comissió Assessora per les
Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.
· El Reial Decret 47/2007, del 19 de gener de 2007, aprova el procediment per a la certificació d’eficiència
energètica en els edificis de nova construcció. Aquesta exigència deriva de la Directiva 2002/91/CE.
· Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 92-42-CEE, relativa als requisits
de rendiment per a les calderes noves d’aigua calenta alimentades amb combustibles líquids o gasosos,
modificada per la Directiva 93-68-CEE, del Consell.
Reial Decret 275/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 73, 27/03/1995) (CI - BOE
núm. 125, 26/05/1995).
· S’estableixen els criteris higiènics-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.Reial Decret 865/2003,
de 4 de juliol (BOE núm. 171, 18/07/2003).
· Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques. Instruccions Complementàries MI-IF. Reial
Decret 3099/1977, de 8 de setembre (BOE núm.: 291,6/12/77)
Modificat pel Reial Decret 394/1979 de 02-02-1979 i el Reial Decret 754/1981 de 13-03- 1981.
Modificat per les ordres següents: Ordre 30-09-1980, Ordre 21-07-1983, Ordre 19-11-1987,Ordre 29-11-2001,
Ordre 29-11-2001, Ordre CTE/3190/2002, Ordre 04-04-1979, Ordre 04- 11-1992, Ordre 23-11-1994, Ordre 24-041996, Ordre 23-12-1998
· Instrucció 3/2003 de la DGCSI per la que es regulen els requisits de ventilació dels locals on s’instal·lin calderes
de combustible líquid per a calefacció i/o aigua calenta sanitària de potència tèrmica nominal inferior o igual a 70
kW.
· Tots els equips materials i components de les instal·lacions objecte d’aquest projecte compliran les disposicions
particulars que els hi siguin d’aplicació a més de les prescrites en les Instruccions Tècniques Complementàries
ITE i les derivades del desenvolupament i
aplicació del Reial Decret 1630/1992 de 29 de desembre (BOE núm. 34, 09/02/2003)
Modificació. Reial Decret 1328/1995 (BOE núm. 198. 19-08-1995).
· Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AP11, del Reglament d’Aparells a Pressió, referent a aparells
destinats a escalfar o acumular aigua calenta, fabricats en sèrie.
Ordre de 31 de maig de 1985, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 148, 21/06/1985).
· Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AP13, del Reglament d’Aparells a Pressió, referent a
bescanviadors de calor amb plaques.
Ordre d’11 d’octubre de 1988, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 253, 21/10/1988).
· Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AP12, del Reglament d’Aparells a Pressió, referent a calderes
d’aigua calenta.

Ordre de 31 de maig de 1985, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 147, 20/06/1985).
Instal·lacions de calefacció, climatització i ACS. Catalunya.
· Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis. (DOGC 4574 – 16.2.2006).
· S’estableixen les condicions higièniques-sanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi.
Decret 352, de 27/07/2004, del Departament de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 4185, 29/07/2004).
Aparells a pressió en general.
· Reglament d’aparells a pressió.
Reial Decret 1244/1979, de 4 d’abril, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 128, 29/05/1979) (CI - BOE
núm. 154, 28/06/1979).
Derogat parcialment per Reial Decret 769/1999 de 07-05-1999 i Reial Decret 222/2001 de 02-03-2001(BOE núm.
54. 03-03-2001) i les seves modificacions posteriors.
Modificació de els articles 6 i 7. Reial Decret 507/1982, de 15 de gener (BOE núm. 61,12/03/1982).
Modificació de varis articles. Reial Decret 1504/1990, de 23 de novembre (BOE núm. 285,28/11/1990) (CI - BOE
núm. 21, 24/01/1991).
Resolució 13 de setembre 2007, en la qual es publica la relació de normes harmonitzades en l’àmbit del RD
769/1.999.
· Disposicions d’aplicació de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipients a pressió simples. Reial Decret 1495/1991,
d’11 d’octubre, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (BOE núm. 247, 15/10/1991).
Modificació. Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 20,
24/01/1995).
· Es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE, relativa als
equips de pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d’abril, que va aprovar el Reglament d’aparells a
pressió. Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 129, 31/05/1991).
Relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Reial Decret. Resolució de 22 de febrer de 2001, del Ministeri de
Ciència i Tecnologia (BOE núm. 82, 05/04/2001).
Aparells a pressió en general. Catalunya
· Es regula l’aplicació del Reglament d’aparells a pressió en les instal·lacions fetes a Catalunya.
Ordre de 27 de març de 1990, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC núm. 1284, 27/04/1990).
Derogat parcialment per l’Ordre 02-01-1991, (DOGC núm. 302. 25.01.1991).
Instal·lacions de lampisteria i sanejament
· Subjecció a normes tècniques de les aixetes sanitàries per utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines, safareigs
i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia.
Reial Decret 358/1985, de 23 de gener, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 70, 22/03/1985).
Normes tècniques sobre exigències, mètodes i condicions d’assaigs per a l’homologació de l’aixeta sanitària a
utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i safareigs, destinada al comerç interior. Ordre de 15 d’abril de 1985
(BOE núm. 95, 20/04/1985).
Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l’homologació. Ordre de 12 de juny de 1989 (BOE núm.
161, 07/07/1989).
· Aparells sanitaris ceràmics per utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i safareigs. Ordre de 4 de maig de
1986, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 159, 04/07/1986).
Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l’homologació. Ordre de 14 de gener de 1991 (BOE núm.
26, 30/01/1991).

Instal·lacions de lampisteria i sanejament. Catalunya i altres comunitats
· Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel que s’estableixen mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats
edificis i habitatges gestionats per la Generalitat (DOGC núm. 2697- 06.08.1998).
· Prescripcions de l’Institut Eduardo Torroja PIET-70.
Instal·lacions de gas
· Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques
complementàries ICG 01 a 11.
Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol (BOE núm. 211, 4/9/2006).
La Normativa següent és derogada quan contradigui o s’oposi al Reial Decret 919/2006:
Reglament general del servei públic de gasos combustibles.
Decret 2913/1973, de 26 d’octubre, del Ministeri d’Indústria (BOE núm. 279, 21/11/1973).
Reial Decret 1085/1992, de 11-09-1992, pel que s’aprova el Reglament de l’activitat de distribució de gasos
liquats del petroli.
Reial Decret 1434/2002 de 27-12, pel que es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització,
subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural.
Ordre de 18 de novembre de 1974, del Ministeri d’Indústria (BOE núm. 292, 06/12/1974) (CI - BOE núm. 39,
14/02/1975).
Modificació. Ordre de 26 d’octubre de 1983 (BOE núm. 267, 08/11/1983) (CI - BOE núm. 175, 23/07/1984).
Modificació. Reial Decret 3484/1983, de 14 de desembre (BOE núm. 43, 20/02/1984).
Modificació. Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE núm. 175, 23/07/1984).
· Decret 291/1991, d’11-12-1991 d’aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de
gasos combustibles. (DOGC núm. 1546.).
Instal·lacions de telecomunicacions
· Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE), Instal·lacions Audiovisuals. Telefonia (IAT).
Decret 3565/1972 i Ordre Ministerial del 23 de febrer (BOE 03/03/1973).
· Estàndards en Cablejats de Comunicacions per a Edificis Comercials de EIA/TIA-568-9 (Associació d’Industries
Electròniques).
· Especificacions per a cables de parell trenat (UTP) TSB-36 (Butlletí de Sistemes Tècnics).
· Normes d’Interconnexió definides per ISO/IEC JTC1/SC25 11801.
· Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE), Instal·lacions Audiovisuals. Antenes (IAA)
Decret 3565/1972 i Ordre Ministerial del 20 de setembre (BOE 29/09/1973).
· Llei General de Telecomunicacions.
Llei 11/1998 de 24 d’abril (BOE núm. 99, 25/04/1998).
Llei 32/2003 de 3 de novembre, deroga part de la Llei 11/1998 (BOE núm. 264, 04/11/2003). La qual és
modificada per la Llei 10/2005 de 14-06-2005.
Reial Decret 863/2008, de 23 de maig, pel que se aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 32/2003,
de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, en lo relatiu al ús del domini públic radioelèctric.
· Ordre de l’Edificació.
Llei 38/1999 de 5 de novembre (BOE núm. 266, 06/11/1999).
· Llei Orgànica 18/1994 de 23 de desembre, per la que es modifica el Codi Penal en el que fa referència al Secret
de les Comunicacions. (BOE núm. 307, 24/12/1994).
· Aprovació del Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrenal.
Reial Decret 944/2005 de 29-07-2005 i les seves modificacions posteriors.
· Decret 424/2005 de 15-04-2005 pel que s’aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis
de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris. I modificacions posteriors ·
Modificació de les especificacions tècniques que han de complir els sistemes multilínia d’abonat destinats a ser
utilitzats com a equips terminals.

Ordre de 23 de febrer (BOE núm. 55, 5/03/1998).
Modificació. Ordre de 26 de novembre de 1999 (BOE núm. 293, 08/12/1999)
· Els equips instal·lats de radiocomunicació no podran pertorbar radioelèctricament a altres de l’entorn, pel que
hauran de complir la norma UNE-EN 55011 (Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a les
pertorbacions radioelèctriques dels aparells
industrials, científics i mèdics (ICM) que produeixen energia en radiofreqüència).
· Especificacions tècniques del punto de terminació de xarxa de la xarxa telefònica commutada i requisits mínims
de connexió de les instal·lacions privades d’abonat.
Reial Decret 2304/1994, de 2 de desembre, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 305, 22/12/1994).
Instal·lacions de telecomunicacions. Catalunya.
· Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.
Decret 148/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3404, 07/06/2001).
Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001 (DOGC núm. 4014, 20/11/2003).
· Decret 360/1999, de 27 de febrer, pel que s’aprova el reglament de Registre d’instal·ladors de telecomunicacions
de Catalunya (DOGC núm. 3047, 31/12/1999).Parcialment anul·lat, per la resolució GAP/2967/2007 d'1 d'octubre.
· Normes d’instal·lació d’antenes col·lectives de televisió.
Decret 366/1983, de 30 d’agost, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 362, 09/09/1983).
Protecció contra incendis.
· ITC-MIE-AP5 "Extintors d’incendis".
Ordre de 31 de maig de 1982, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 149,23/06/1982).
Modificació articles 2, 9 i 10. Ordre de 26 d’octubre de 1983 (BOE núm. 266, 07/11/1983).
Modificació de varis articles. Ordre de 31 de maig de 1985 (BOE núm. 147, 20/06/1985).
Modificació. Ordre de 15 de novembre de 1989 (BOE núm. 28, 28/11/1989).
Modificació. Ordre de 10 de març de 1998, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm.101, 28/04/1998).
Modificació. Resolució 28-07-1998 Direcció de l’Administració d’Indústria, Energia i Mines sobre aplicació en
aquesta Comunitat de l’Ordre 10-03-1998 per la que es modifica la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AP5
del Reglament d’aparells a pressió sobre extintors d’incendis.
· Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.
Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 298, 14/12/1993) (CI BOE núm. 109,07/05/1994).
· Normes de procediment i desenvolupament del Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis i es revisa l’annex I i els seus apèndixs.
Ordre de 16 d’abril de 1998, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 101, 28/04/1998).
· Manual d’autoprotecció. Guia per al desenvolupament del pla d’emergència contra incendis i d’evacuació de
locals i edificis.
Ordre ministerial de 29 de novembre, del Ministeri de l’Interior (BOE núm. 49, 26/02/1985).
· Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada. (BOE. núm. 186, 4/08/1992).
Llei 2/1999 de 29 de gener, per la que es modifica la llei 23/1992 de seguretat privada. (BOE núm. 26,
30/01/1999).
Resolució 18-02-1999 del Congrés dels Diputats per la que s’ordena la publicació de l’Acord de Convalidació del
RD Llei 2/1999. (BOE núm. 47, 24/02/1999).
Article 85 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre. (BOE núm. 313, de 30 de desembre).
Modificada pel Reial Decret –Llei 8/2007 (BOE núm. 225, 19/09/2007).
· Reglament de Seguretat Privada segons Reial Decret 2364/1994 de 9 de desembre. (BOE núm. 8, 10/01/1995).
Modificat parcialment per:
Reial Decret 938/1997, de 20 juny. (BOE núm. 148, 21/06/1997).
Reial Decret 1123/2001 de 19 d’octubre. (BOE núm. 281, 23/11/2001).

Reial Decret 277/2005, de 11 de març (BOE núm. 61 de 12 de març)
Reial Decret 4/2008, de 11 de gener (BOE núm. 12 de gener)
· Normes Tecnològiques d’Edificació (NTE), Instal·lacions Audiovisuals. Vídeo en CTTV.
Decret 3565/1972 i Ordre Ministerial del 28 de juliol, (BOE 03/09/1977 i BOE 10/09/1977).

Estructura
S’ha realitzat una extensa campanya de cales que ens ha permès coneixer les característiques i comportament
de l’estructura del edifici B que, amb una comprovació numèrica, s’ha vist que l’edifici pot assumir perfectamant el
canvi d’us sense necessitat de cap reforç.
Trobarem informació més detallada de l’estructura en l’apartat de la Memòria MC 2 Sistema estructural.

Protecció contra incendis. Catalunya.
· Aplicació de la ITC-MIE-AP5 del Reglament d’Aparells a pressió sobre extintors.
Ordre de 25 de maig de 1983, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC núm. 335,
08/06/1983).

3.5.2 Descripció sistemes envolvent
Soleres

3.5 Descripció general dels sistemes que composen l’edifici
3.5.1 Descripció del sistema estructural
Moviments de terres
Els moviments de terres a realitzar es divideixen en dues zones les properes al edifici B i les properes al K. En el
primer cas els moviments de terres s’efectuen per poder impermeabilitzar i drenar els murs de la nau principal ja
que la seva cota de planta baixa està im per sota de la rasant del carrer. Donat que el terreny és cohesiu el talús
de terres tindrà una proporció 1/1 per tal de garantir la seguretat dels treballador a l’hora d’executar les tasques
de impermeabilització del murs. La majoria de les terres extretes en aquest lloc tornaran a situar-se en el mateix.
En la zona destinada a pati hi havia tres grans dipòsits soterrats de més de 3 m de profunditat que l’Ajuntament
de Barcelona va enderrocar reomplir de terres però que no va compactar. Per tant l’excavació que s’ha de fer en
aquesta zona és per dotar al terreny d’una optima resistència. El futur pati de l’escola està dividit en tres zones,
una pavimentada, l’intermèdia de sauló i la última amb una pista de basquet. En les zones pavimentades
s’excavarà 1.2m i es reomplirà sota dels 20cm de solera, els primers 70cm amb terra seleccionada i, separats per
una geotèxtil, 30 cm de graves. En la zona de sauló s’excavarà 1m de terres i es reomplirà amb 50cm de terres
seleccionades i 50 com de sauló separats per un geotèxtil.
Sàdjuntaen l’Annex la NOTA TÈCNICA SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY realitzat per el
Centre Català de Geotècnia també autors del estudi geotècnic.
En aquest cas hi ha un sobrant de terres que es portarà al abocador , el metratge està especificat en la fitxa
adjunta en l’Annex An gr Gestió de Residus.

Fonaments
La geometria dels elements de fonamentació s’adapta per una banda als condicionants constructius propis dels
edificis existents a reformar i en el cas de l’edifici de nova construcció, respon fonamentalment a condicionants
normatius i tipològics propis del sistema de fonamentació.
En els cas del edifici existent a reformar, únicament s’intervé sobre els fonaments en aquelles zones on les
tensions superen les admissibles inidicades per l’estudi geotècnic (paràgraf 2.3).
La solució de reforç de fonamentació es planteja a partir de l’execució d’una llosa, recolzada sobre l’estrat definit
com a capa A, prèvia execució d’un emmacat de graves de gruix variable segons sigui la seva ubicació.
La llosa executada, es connectarà a les sabates aïllades per la cara superior i lateral a partir d’unes barres d’acer
corrugat fixades als elements existents mitjançant resina epoxi. La connexió amb els elements sense fonament,
com són els murs interiors de càrrega de la zona d’ampliació de l’edifici existent, es connectaran a partir d’uns
perfils d’acer laminat que foraden el mur i que queden embeguts en el formigó de la llosa.
Aquesta llosa té una doble funció estructural, per una banda reparteix les càrregues que actuen sobre ella i per
una altra confina el terreny que té per sota, millorant la resistència a compressió de l’estrat de suport de les
sabates existents.

Les soleres actuals del edifici B són quasi inexistents o construïdes amb materials de baixa qualitat tal i com s’ha
pogut determinar desprès de la campanya de cales realitzades en l’edifici.
Per tant s’enderrocaran les existentens i es construiran novament complint la DB HS C2+C3+D1. En el cas del
edifici B la solera també farà de llosa continua de fonamentació tal i com s’ha descrit en l’apartat de la memòria
MC 3.2 Fonaments i està composta per una llosa de formigó armat de 40cm de gruix l’armat base de la llosa serà
de #ø16c/15cm superior i inferior + reforços puntuals indicats en plànols, impermeabilització de morter
impermeabilitzant per penetració capil·lar sobre una làmina de polietilè que a l’hora està sobre 30 cm de grava
sobre d’un terreny prèviament compactat tal i com recomana l’estudi geotècnic. Les sobrecarregues d’us per les
quals ha estat claculada és de 5.00kN/m2 ja que es tracta d’un esspai polivalent.

Murs en contacte amb el terreny
La major part de la planta baix de l’edifici B està soterrada 1m. Els murs que contenen les terres són els que
composen la propia façana de 86cm de gruix de pedra. Aquests murs s’impermeabilitzaran i es drenaran tal i com
indiquen els plànols de detall amb una pel·lícula de d’emulsió bituminosa, una làmina d’impermeabilització de
betum polimèric amb armadura de polietilè i làmina de nòduls d’alta densitat amb geotèxtil.

Façanes
La façana del edifici B és de murs de carrega de pedra de secció decreixent al augmentar l’alçada de tal manera
que en la planta baixa té un gruix de 86cm, en la planta primera de 68cm i 52cm en la planta tercera i sota
coberta. L’acabat exterior és un arrebossat de color torrat sobre d’un de color vermellós. La cara interior està
enguixada i pintada.
La seva construcció segueix la tradició anglesa de mitjans del segle XIX, amb estructura murs portants de façana
i pilars de fosa que suporten jàsseres i voltes atirantades cada 3.12m, amb l’objectiu de disposar de grans espais
diàfans per al treball industrial. Els murs disposen de grans finestrals en cada crugia de l’estructura que permeten
l’entrada de llum.
Per tal de cumplir amb les exigències del codi tècnic en l’apartat de DB HS 1 protecció Enfront de la Humitat es té
present la següents paràmetres : el projecte està en una zona pluviomètrica III, en zona eòlica, entorn urbà E1 i
amb una façana d’alçada inferior als 15m. Per tant l’edifici ha de tenir un Grau d’Impermehabilitat 3
Al tractar-se de una reforma d’un edifici catalogat de nivell C les possibilitats d’actuació són limitades. Es repicarà
l’arrebossat actual i es farà un de nou amb morter monocapa (OC) de calç designació CSI W2 segons la norma
UNE EN 998-1col.locat manualment de tal manera que compleixi les característiques R1 de Resistència a la
filtració dels elements exteriors.
Per tal d’aïllar tèrmicament la façana, tenint en consideració de que es tracte d’un edifici catalogat, es trasdossa la
cara interior de la façana amb un envà de pladur amb una placa de 15mm i un aïllament de 50mm en la càmera.
El gruix de façana de pedra de entre 86 i 52cm garanteix que la la composició de la fulla principal tingui
catalogació C2.
Les finestres originals de fusta i vidre senzill es substitueixen per fusteries noves d’alumini amb ruptura de pont
tèrmic tipus Eurocity de Technal al ser les que tenen menor secció del mercat i s’acosten més a les mides de la
fusteria original. Els vidres són tipus climalit laminars 3+3mm en la cara interior i exterior i camara de 12mm. En
la cara nord els vidres seran baix emissius en la cara exterior de la càmera d’aire.

L’edifici està orientat direcció est oest , per tant les cares llargues són nord i sud. Les finestres de la cara sud i
oest es protegeixen amb uns screens exteriors motoritzats.

-

Coberta
La coberta del edifici B és de teula àrab sobre rajoles ceràmiques amb pendents a dues aigües sense aïllament
tèrmic i en molt mal estat de conservació amb nombrosíssimes goteres. Es pren la decisió de fer-la nova
respectant la seva forma i acabats de teula àrab. La composició de interior a exterior és la següent: prefabricat
ceràmic amb 8cm d’aïllament tèrmic tipus Termicón, dues capes de tela asfàltica, morter i teules.
Aquesta coberta està soportada per unes encavallades practicamnet el 50% d’aquestes són de fusta i l’altre 50%
són metàliques. Al tractar-se d` encavallades vistes es dotarà d’una xarxa de ruixador i de una pintura ignífuga
amb un gruis de 2500 micres per l’estructura metàl·lica. La justificació del compliment de la Si es descriu en el
corresponent apartat CN 2 Seguretat en cas d’incendi.
El pes propi de la coberta és de 1.50 kN/m2, les càrregues permanents són de 2.00 kN/m2, les de us són 1.00 kN/m2,
sobrecarrega de neu ésde 0.4 kN/m2 i el total és de 4.90 kN/m2.

3.5.3 Descripció sistemes de compartimentació
A continuació es descriuen els diferents elements de compartimentació:
Verticals:
Amb l’idea de potenciar l’estructura (compositiva i portant) del edifici B les divisòries les plantegem de pladur al
tractar-se d’un muntatge en sec i d’elements prefabricats.
La composició d’aquests envans ha de complir amb la CTE DB-HR Protección frente al ruido on el punt 2.1.1b
indica que l’aïllament acústic aeri entre aules i aules i passadís ha de ser de 50dBA.
La composició dels envans de pladur serà de dues plaques de pladur de 15mm colocades a trenca juntes
aïllament acústic de 7cm i dues plaques de pladur de 15mm.
En banys els envans són de maó foradat doble de 7.5cm de gruix.
Els envans que divideixen espais d’instal·lacuions són de paret de maó calat de 29x14x10.
Horitzontals:
Un dels elements de més valor del edifici B és la seva estructura i les voltes que configuren els forjats per tant es
deixen vistos disposant cel ras només en les zones de banys i tutories de la zona oest del edifici. El cel ras es de
plaques d’alumini de 30cm d’ample registrables.

3.5.4 Descripció bàsica dels sistemes d’acabats
Els acabats han de complir amb les recomanacions de durabilitat, manteniment i preu del departament de
Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per tant les zones de transit com els passadissos de les aules
s’aplacaran amb panells HD de ciment reforçat amb fibres de PVA d’alta densitat molt resistent als impactes i de
fàcil neteja i els sòcols de les aules es faran de DM ignífug.

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:
-

-

Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals en els envans que no són de pladur.
Enrajolats amb rajola de 30x30 en paraments verticals fins al sostre de banys i cuines que garanteixen que en
els banys les zones de dutxa tindran el seu paviment i les seves parets impermeabilitzades fins una alçada de
2,10m. A la cuina l’acabat de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30cm dels límits de l’espai
d’emmagatzematge immediat de residus és impermeable i fàcilment netejable.
Cel ras plaques de alumini lacat

Paviment de les escales i hall d’entrada del edifici B i de la passera exterior i escala seran de granet de
amplada de 30,40 i 60 cm i longitut variable.
paviment de banys esxteriors i planta baixa de resines impermeables

Acabats interiors dels locals de les instal·lacions o serveis, d’acord amb les corresponents normatives:
- Arrebossat lliscat i pintat a l’interior del local de comptadors d’aigua (DB HS 4) i a l’interior del local dels
comptadors d’electricitat.
- Enguixat a bona vista pintat a l’interior dels comptadors de gas (normativa del gas)
- Enrajolat paraments verticals i paviment de gres extrussionat al magatzem de residus garantint que les seves
parets i el seu paviment seran impermeables i fàcilment netejables. (DB HS 2)
- Formigó “in situ” vist a l’interior de la caixa de l’ascensor.

MD.5 Fitxes resum

Edifici B
Projecte:

Fitxa 04 resum econòmic

IES FABRA I COATS
CARRER SANT ADRIÀ CANTONADA CARRER SEGRE
CLAU: INB-08492 / EDIFICI B

Títol del projecte:
Emplaçament:
Clau:

Superfícies
Superfície parcel·la ocupada

0,00 m2

Superfície construïda obra nova

Superfície parcel·la sense ocupar

0,00 m2

Superfície construïda obra reforma

Superfície parcel·la total

0,00 m2

Superfície urbanitzada

Obra nova
import
%

PEM Pressupost d’execució material per
capitols

0,00 m2
6.519,16 m2
0,00 m2

Obra reforma
import
%

Total
import

%

00 Enderrocs, gestió de residus i serveis afectats

0,00 €

275.906,79 €

6,0%

275.906,79 €

5,8%

01 Moviment de terres

0,00 €

11.913,02 €

0,3%

11.913,02 €

0,3%

02 Sistema estructural

0,00 €

527.744,62 €

11,5%

527.744,62 €

11,1%

03 Sistema d'envolvent

0,00 €

889.143,99 €

19,3%

889.143,99 €

18,7%

04 Sistema de compartimentació

0,00 €

888.943,65 €

19,3%

888.943,65 €

18,7%

05 Sistema d'acabats interiors

0,00 €

930.120,92 €

20,2%

930.120,92 €

19,6%

06 Sistema de condicionaments i instal·lacions

0,00 €

1.009.971,95 €

21,9%

1.009.971,95 €

21,2%

07 Equipament

0,00 €

71.813,01 €

1,6%

71.813,01 €

1,5%

08 Urbanització

0,00 €

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

09 Instal.lacions provisionals d'obra

0,00 €

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

SS Estudi de seguretat i salut

85.851,04 €

1,8%

GR Estudi de gestió de residus

63.682,32 €

1,3%

4.755.091,31 €

100,0%

PEM Pressupost d’execució material

0,00 €

0,0%

4.605.557,95 €

100,0%

Pressupost del Pla de control de qualitat
Pressupost del Pla de control de qualitat (PEC sense IVA)

33.029,52 €

Pressupost supressió de barreres arquitectòniques
Pressupost supressió de barreres arquitectòniques (PEM)

38.249,44 €

PEC Pressupost total d’execució per contracte
PEM Pressupost total d'execució material

4.755.091,31 €

13 % Despeses generals

618.161,87 €

6 % Benefici industrial

285.305,48 €

Total

5.658.558,66 €

21 % IVA

1.188.297,32 €

PEC Pressupost d'execució per contracte

6.846.855,98 €

PEC Pressupost per contracte del Pla de control de qualitat

39.965,72 €

PEC Pressupost total d’execució per contracte

6.886.821,70 €

Repercussions
PEM / superfície obra nova
PEM / superfície obra reforma

0,00 € / m2
706,46 € / m2

PEC / superficie obra nova

0,00 € / m2

PEC / superficie obra reforma

1.017,24 € / m2
0,00 € / m2

PEM / superfície urbanització

0,00 € / m2

PEC / superfície urbanització

PEM / supressió barreres

5,87 € / m2

PEC / supressió barreres

8,45 € / m2

Percentatge de la Seguretat i Salut

1,81%

Percentatge del Control de qualitat

0,58%

Percentatge de la Gestió de Residus

1,34%

Despeses indirectes

4,00%

PISTA

Quadre resum

Projecte:

Projecte:
IES FABRA I COATS
CARRER SANT ADRIÀ CANTONADA CARRER SEGRE
CLAU: INB-08492 / PISTA

Títol del projecte:
Emplaçament:
Clau:

Títol del
projecte:
Emplaçament:

IES FABRA I COATS
CARRER SANT ADRIÀ CANTONADA CARRER SEGRE
CLAU: INB-08492

Clau:

Superfícies
Superfície parcel·la ocupada

0,00 m2

Superfície construïda obra nova

Superfície parcel·la sense ocupar

0,00 m2

Superfície construïda obra reforma

Superfície parcel·la total

0,00 m2

Superfície urbanitzada

Obra nova
import
%

PEM Pressupost d’execució material per
capitols
00 Enderrocs, gestió de residus i serveis afectats

0,00 €

0,0%

Obra reforma
import
%
0,00 € #¡DIV/0!

79,39 m2
0,00 m2

Total
import
0,00 €

%

1.970,45 €

0,4%

0,00 € #¡DIV/0!

1.970,45 €

0,4%

7,5%

0,00 € #¡DIV/0!

35.469,01 €

6,9%

03 Sistema d'envolvent

76.405,62 €

16,2%

0,00 € #¡DIV/0!

76.405,62 €

14,9%

8.555,73 €

1,8%

0,00 € #¡DIV/0!

8.555,73 €

1,7%

05 Sistema d'acabats interiors

11.415,35 €

2,4%

0,00 € #¡DIV/0!

11.415,35 €

2,2%

06 Sistema de condicionaments i instal·lacions

84.486,89 €

17,9%

0,00 € #¡DIV/0!

84.486,89 €

16,5%

2.989,49 €

0,6%

0,00 € #¡DIV/0!

2.989,49 €

0,6%

250.935,31 €

53,1%

0,00 € #¡DIV/0!

0,00 €

0,0%

0,00 € #¡DIV/0!

09 Instal.lacions provisionals d'obra

PISTA

472.227,85
€

250.935,31 €

49,0%

85.851,04 €

PISTA

10.183,18 €

GR Estudi de gestió de residus
EDIFICI B

63.682,32 €

PISTA

29.420,00 €

0,00 €

0,0%
2,0%

Pressupost del Pla de control de qualitat

GR Estudi de gestió de residus

29.420,00 €

5,7%

Pressupost del Pla de control de qualitat (PEC sense IVA)

100,0%

0,00 € #¡DIV/0!

472.227,85 €

EDIFICI B

10.183,18 €
472.227,85 €

4.605.557,95 €

SS Estudi de seguretat i salut

SS Estudi de seguretat i salut
PEM Pressupost d’execució material

Total
import

0,0%

35.469,01 €

08 Urbanització

4.605.557,95
€

EDIFICI B

02 Sistema estructural

07 Equipament

Obra reforma
import

1.028,11 m2

01 Moviment de terres

04 Sistema de compartimentació

Obra nova
import

PEM Pressupost d’execució material
per fases

46.867,40 €

511.831,03 € 100,0%

PEC Pressupost total d’execució per contracte
PEM Pressupost total d'execució material

Pressupost del Pla de control de qualitat
Pressupost del Pla de control de qualitat (PEC sense IVA)

13.837,88 €

13 % Despeses generals
6 % Benefici industrial

Pressupost supressió de barreres arquitectòniques
Pressupost supressió de barreres arquitectòniques (PEM)

0,00 €

5.266.922,34 €
684.699,90 €
316.015,34 €

Total

6.267.637,58 €

21 % IVA

1.316.203,89 €

PEC Pressupost d'execució per contracte

7.583.841,47 €

PEC Pressupost total d’execució per contracte
PEM Pressupost total d'execució material

511.831,03 €

13 % Despeses generals

66.538,03 €

6 % Benefici industrial

30.709,86 €

Total

609.078,92 €

21 % IVA

127.906,57 €

PEC Pressupost d'execució per contracte

736.985,49 €

PEC Pressupost per contracte del Pla de control de qualitat

16.743,83 €

PEC Pressupost total d’execució per contracte

753.729,32 €

Repercussions
PEM / superfície obra nova
PEM / superfície obra reforma
PEM / superfície urbanització
PEM / supressió barreres

2.787,41 € / m2

PEC / superficie obra nova

4.013,59 € / m2

0,00 € / m2

PEC / superficie obra reforma

0,00 € / m2

244,07 € / m2

PEC / superfície urbanització

351,44 € / m2

0,00 € / m2

PEC / supressió barreres

0,00 € / m2

Percentatge de la Seguretat i Salut

1,99%

Percentatge del Control de qualitat

2,22%

Percentatge de la Gestió de Residus

5,75%

Despeses indirectes

4,00%

PEC Pressupost per contracte del Pla de control de qualitat
PEC Pressupost total d’execució per contracte

56.709,55 €
7.640.551,02 €

FITXA 05 Dades de contractació de subministraments i serveis

Projecte:
Títol del projecte:
Emplaçament:
Clau:

IES Fabra i Coats
C/ Sant Adrià nº:20

INB-08492

Sanejament:
Xarxa de clabsa existent Zona C/ Sant Adrià – Zona C/ Parellada
Localització
xarxa Carrer i profunditat
A: C/ interior - 26,17 / 25,17 (D300) a c/ Parellada
B: C/ interior - 26,15 / 25,45 (D300) a c/ Parellada
C: C/ interior - 26,28 / 25,13 (NT21B) a c/ Sant Adrià
D: C/ interior – 26/16 / 24,16 (NT21B) a c/ Sant Adrià
Sistema separatiu /
Unitari
Aigua:
Cabal a contractar m3/h
Cabal de càlcul
Cabal d’instal·lació
Diàmetre de connexió
Posició de comptador

>16 a <25 m3/h
19,10 m3/h
19,12 m3/h
60 mm
En arqueta davant accés pista exterior

Aigua xarxa contra incendis (sense comptador):
Cabal a contractar m3/h >25 a <30 m3/h
Cabal de càlcul
Bies 12 m3/h – ruixadors 13,50 m3/h
Cabal d’instal·lació
25,50 m3/h
Diàmetre de connexió
80 mm
Posició de comptador
En arqueta davant accés pista exterior
Electricitat:
Potència a contractar
Potència de càlcul
Potència instal·lada
Posició connexió de
Combustible:
Gas
Cabal a contractar m3/
Cabal de càlcul
Cabal d’instal·lació
Diàmetre de connexió
Posició de comptador
Gas-oil
Capacitat del tanc en
Posició de la zona de
Posició del tanc

111kW (ICP 160 A/4p)
111 kW
177.805 W
Pendent

40 m3/h (comptador G-25)
27,2 m3/h
27,2 m3/h
2”
En armari al costat de pista exterior.
-------------------------

4.02
4.03
4.04
4.05
4.06

MD 4 Prestacions de l’edifici
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les
exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta la
resta de normativa d’aplicació.

Per requisits bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del CTE.
Requisits
bàsics:

Seguretat

Habitabilitat

Segons CTE

DB-SE

Seguretat
estructural

DB-SI

Seguretat en
DB-SI
cas d’incendi

DB-SU

Seguretat d’ús

DB-HS

DB-SE

DB-SU

Salubritat

DB-HS

Protecció
DB-HR enfront
soroll

al DB-HR

DB-HE

Funcionalitat

En projecte

Estalvi
d’energia
aïllament
tèrmic

i

Us

ME / MC

Accessibilitat
Accés
serveis

DB-HE

als

Prestacions segons el CTE
en projecte

Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi (SI)
Exigències bàsiques de seguretat d’utilització (SU)
Exigències bàsiques de salubritat (HS)
Exigències bàsiques de protecció enfront el soroll (HR)
Exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE)

4.01. Exigències bàsiques de seguretat estructural (SE)
3 – COMPLIMENT DEL CTE
3.1 – SEGURETAT ESTRUCTURAL

De tal forma que no es produeixin en l’edifici, o parts del
mateix, danys que tinguin el seu origen o afectin a la
Fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els
murs de càrrega o altres elements estructurals, i que
comprometin directament la Resistència mecànica i
l’estabilitat de l’edifici.
De tal forma que els ocupants puguin desallotjar l’edifici
en condicions segures, es pugui limitar l’extensió del
incendi dins del propi edifici i dels colindants i es permeti
l’actuació dels equips d’extinció i rescat.
De tal forma que l’ús normal de l’edifici no suposi risc
d’accident per a les persones.

L’estructura es projectarà, dimensionarà, construirà i mantindrà de manera que acompleixi amb una adequada fiabilitat les següents
exigències bàsiques :

Higiene, salut i protecció del medi ambient, de tal forma
que s’assoleixin condicions acceptables de salubritat i
estanquitat en l’ambient interior de l’edifici i que aquest
no deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat,
garantint una adequada gestió de tota classe de residus.
De tal forma que el soroll percebut no posi en perill la
salut de les persones i permeti realitzar satisfactòriament
les seves activitats.
De tal forma que s’aconsegueixi un ús racional de
l’energia necessària per a l’adequat ús de l’edifici.
Compleix amb la UNE EN ISO 13 370 : 1999
“Prestacions tèrmiques d’edificis. Transmissió de calor
pel terreny. Mètodes de càlcul”.
Altres aspectes funcionals dels elements constructius o
de les instal·lacions que permetin un ús satisfactori de
l’edifici

Les accions que poden actuar sobre una estructura es classifiquen en :

De tal forma que la disposició i les dimensions dels espais i la dotació de les instal·lacions facilitin l’adequada
realització de les funcions previstes en l’edifici.
De tal forma que es permeti a les persones amb mobilitat
i comunicació reduïdes l’accés i la circulació per l’edifici
en els termes previstos en la seva normativa específica.
De telecomunicació audiovisuals i d’informació d’acord
amb la seva normativa específica.

Altres prestacions
No hi ha prestacions pactades entre promotor i projectista que superin els mínims establerts en el CTE.

Resistència i estabilitat : El dimensionat i la comprovació de tots els elements estructurals es farà d’acord amb la Teoria de l’Estat
Límit Últim, situació que, de ser superada, provocaria un risc per a les persones, ja sigui per una posta fora de servei o per col·lapse
parcial o total de l’estructura per pèrdua d’equilibri, deformació excessiva, transformació de l’estructura en un mecanisme, trencament
d’elements estructurals o de les seves unions o inestabilitat d’elements estructurals.
Aptitud de servei : El dimensionat i la comprovació de tots els elements estructurals es farà d’acord amb la Teoria de l’Estat Límit
de Servei, situació que, de ser superada, restarien afectats el nivell de confort dels usuaris, el correcte funcionament de l’edifici o
l’aparença de la construcció.
3.1.1 – ACCIONS A L’EDIFICACIÓ

ACCIONS PERMANENTS (G) : Aquelles que actuen en tot instant, amb posició i valors constants o amb variacions menyspreables
(accions reològiques) :
-

Pes propi de l’estructura
Càrregues mortes : paviments i envans
Pes propi d’envans pesats i murs de tancament

ACCIONS VARIABLES (Q) : Aquelles que poden actuar o no sobre l’estructura:
-

Sobrecàrregues d’ús, incloent forces sobre baranes i elements divisoris
Accions climàtiques : vent, temperatura i neu
Accions químiques, físiques i biològiques (corrosió d’elements d’acer)

ACCIDENTALS (A) : Aquelles amb una probabilitat d’ocurrència petita però de gran importància (sisme, incendi, impacte o explosió).
3.1.1.1 – Accions gravitatòries
D’acord amb a la Taula 3.1 del document DB-SE-AE es consideraran les següents accions variables segons el tipus d’ús de cada zona:
200 Kg/m2 a les zones d’aparcament de vehicles lleugers, 300 Kg/m2 a les d’oficines i 100 Kg/m2 a les cobertes accessibles només per a
conservació, en les que a més es considerarà el pes de totes les instal·lacions que hi hagi.
En el càlcul de les càrregues permanents s’adoptaran a més els següents pesos propis de diferents elements estructurals i constructius :
- Fàbrica de maó foradat : 1.200 Kg/m3
- Fàbrica de maó calat : 1.500 Kg/m3
- Fàbrica de maó massís : 1.800 Kg/m3
- Formigó en massa : 2.300 Kg/m3
- Formigó armat : 2.500 Kg/m3

Es consideraran també les càrregues lineals definides en l’apartat 3.2 del document DB-SE-AE.
3.1.1.2 – Accions del vent
L’acció del vent es calcularà d’acord amb el capítol 3.3 i l’Annex D del Document Bàsic SE-AE Accions a l’Edificació.
Segons l’annex D.1, Tarragona ciutat es troba en zona C amb una velocitat bàsica del vent de 29 m/s i per tan, per a un període de retorn
de 50 anys, la pressió dinàmica a considerar és de 0.052 T/m2.
Els coeficients d’exposició es calcularan d’acord amb l’annex D.2 per a un grau IV de raspor, corresponent a zona urbana en general i
tindran uns valors progressivament creixents.
Per a una esveltesa de l’edifici <5, els coeficients de pressió exterior segons l’apartat 3.3.4 seran :
-

Pressió en els paraments verticals a sobrevent : +0.8
Succió en els paraments verticals a sotavent : -0.7

3.1.1.3 - Accions sísmiques
Es d’aplicació obligada la “Norma de Construcción Sismorresistente Española : Parte general y edificación (NCSE-02)” que, a l’article
1.2.2., obliga a qualificar aquest edifici “d’importància especial” per tractar-se d’una comissaria de policia.
L’article 2.2. de la norma defineix l’acceleració sísmica de càlcul com : ac = S x ρ x ab sent :
-

ρ : un coeficient de risc, que per a construccions d’importància especial val : ρ = 1,30

-

ab : l’acceleració sísmica bàsica, expressada en relació al valor “g” de la gravetat i que a Tarragona ciutat val: ab = 0,04 x g

- S : un coeficient de amplificació del terreny, de valor : S = C / 1,25 si ρ x ab ≤ 0,10 x g. En aquest cas es desconeixen encara les
característiques del terreny fins a disposar del informe geotècnic. En el cas hipotètic de que es pugues considerar, per exemple, del tipus II
seria: C = 1,30 i per tan: S = 1,30 / 1,25 = 1,04
Es a dir: ac = 1,04 x 1,30 x 0,04 x g = 0,054 x g
Segons l’article 1.2.3. de la norma és obligatòria la consideració d’accions sísmiques sobre l’estructura ja que es tracta d’una construcció
d’importància especial.

Per al càlcul dels esforços, desplaçaments i armats dels elements estructurals així com per a la seva comprovació
es preveu utilitzar el programa informàtic Cypecad Espacial, adaptat a la Instrucció EHE i al CTE. Està
comercialitzat per l’empresa Cype Ingenieros de l’Avinguda Eusebio Sempere nº 5 d’Alacant.
El programa modelitza l’estructura en elements, barres i nusos i calcula les accions de vent i sísmiques d’acord
amb la normativa vigent, aplicant-les automàticament en els elements afectats.
El programa realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes matricials de rigidesa. Estableix la
compatibilitat de deformacions a tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i crea la hipòtesis de
indeformabilitat del plànol de cada planta, per a simular el comportament rígid dels forjats, impedint els
desplaçaments relatius entre els seus nusos, de manera que cada planta només pugui girar i desplaçar-se en el
seu conjunt (tres graus de llibertat).
Als efectes de l’obtenció dels desplaçaments i les sol·licitacions, per a tots els estats de càrrega el programa
realitza un càlcul estàtic i suposa un comportament lineal dels materials, per tant, un càlcul en primer ordre.
El programa dimensiona les seccions segons la Teoria dels Estats Límits, definida en l’article 8 de la Instrucció
EHE, utilitzant el Mètode de Càlcul en Trencament. A efectes de l’armat dels diferents tipus d’elements
estructurals aplica les quanties mínimes que fixa la Taula 42.3.5 de la Instrucció.
3.1.2.3 – Estats de càrrega i coeficients de seguretat
S’adoptaran les combinacions d’accions definides a la Instrucció EHE i al CTE, amb els coeficients de seguretat
establerts en cada cas.
3.1.2.4 – Característiques del formigó
3.1.2.4.1 - Tipus de formigó
D’acord amb la tipificació establerta en l’article 39.2 de la Instrucció EHE, es preveu utilitzar els següents tipus de
formigó:
- Formigó tipus HA-30/B/12/IIIa, als pilars, murs i forjats exteriors, no protegits.
- Formigó tipus HA-30/B/12/I, als pilars, murs i forjats interiors o protegits.
Els tipus de formigó a utilitzar en els fonaments i en els elements de contenció de terres dependrà de les seves
característiques, (llosa de fonaments, pilots, sabates, pantalles, etc) i del nivell d’agressivitat del terreny i/o de les
aigües freàtiques en el seu cas.
3.1.2.4.2 - Resistència a compressió

3.1.1.4 - Accions tèrmiques.
Atenent al tipus d’estructura projectada, a les dimensions de l’edifici en el seu sentit longitudinal i d’acord amb l’article 3.4.1 del document
DB-SE-AE, es comprovarà l’estructura sotmesa a accions tèrmiques derivades de les variacions de la temperatura.

En aquesta obra es preveu utilitzar formigó de resistència característica fCK=30 N/mm² a tots els elements
estructurals.
3.1.2.4.3 - Docilitat

3.1.2 – COMPLIMENT DE LA INSTRUCCIÓ EHE
3.1.2.1 – Descripció del sistema estructural
Es planteja una estructura amb sostres bidireccionals de formigó armat recolzats en pilars aïllats i murs. Ers preveuen pilars interiors de
formigó i metàl·lics a les façanes transversals
Els gruixos dels forjats acompliran els valors mínims definits en l’article 56.2 de la Instrucció EHE. En tot cas es comprovarà que, amb les
càrregues previstes, la fletxa activa no sigui superior a 1 cm ni a 1/400 de la llum en qualsevol de les direccions que es verifiqui, d’acord
també a la Instrucció EHE.
3.1.2.2 – Programa i mètode de càlcul

La docilitat dels formigons serà la necessària per que, amb els mètodes previstos de posada a l’obra i
compactació, s’aconsegueixi un perfecte ompliment dels encofrats sense l’aparició de cadolles.
Es preveu la utilització de formigons amb dos tipus diferents de consistència :
- Consistència fluida, (assentament de 10 a 15 cm en el con d’Abrams), per el formigó de les pantalles i dels
pilots en cas que s’utilitzin aquests elements estructurals.
- Consistència tova, (assentament de 6 a 9 cm en el con d’Abrams), per el formigó de la resta d’elements
estructurals.
D’acord amb la Instrucció EHE, s’admetrà una tolerància de ±2 cm a l’assentament dels formigons de
consistència fluida i de ±1 cm als de consistència tova.

Atenent als criteris de durabilitat del formigó en base els quals l’article 37.2.4 de la Instrucció EHE fixa els
recobriments nominals de les armadures, aquests seran :

3.1.2.4.4 - Grandària màxima dels àrids
Es preveu utilitzar formigons amb àrids de grandària màxima 20 mm a les pantalles, pilots, enceps i/o lloses de
fonaments en el seu cas i de grandària màxima 12 mm a la resta d’elements estructurals de l’obra.

- 70 mm a les pantalles i pilots en el seu cas.
- 45 mm a tots els elements estructurals exteriors no protegits.

3.1.2.4.5 - Tipus i contingut de ciment

- 35 mm a la llosa de fonaments en el seu cas i en els murs.

En la fabricació dels formigons d’aquesta obra es preveu utilitzar ciment del tipus CEM I 32,5 UNE 80301:96,
definit a la norma RC-97 “Instrucció per a la recepció de ciments”.
D’acord amb l’article 37.3.2 de la Instrucció EHE, el contingut mínim de ciment en els diferents tipus de formigons
previstos, a efectes de garantir la seva durabilitat, serà:

- 30 mm a tots els elements estructurals interiors o protegits.

3.1.2.6 – Coeficients de minoració de les resistències
- Formigons en classe general d’exposició tipus I : 250 Kg/m3
- Formigons en classe general d’exposició tipus IIa : 275 Kg/m
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- Formigons en classe general d’exposició tipus IIa+Qa : 325 Kg/m3
- Formigons en classe general d’exposició tipus IIIa : 300 Kg/m3
3.1.2.4.6 - Relació aigua-ciment
D’acord amb el mateix article 37.3.2, la màxima relació aigua-ciment deurà ser <=0,65 per als elements
estructurals en classe d’exposició I, <=0,60 en classe IIa i <=0,50 en classes IIa+Qa i IIIa.
3.1.2.4.7 - Característiques mecàniques. Diagrama de càlcul
El programa informàtic Cypecad Espacial dimensiona les seccions de formigó armat, en els estats límits últims,
pel mètode de la paràbola-rectàngle, amb els diagrames tensió-deformació definits a la normativa vigent.

3.1.2.5 – Característiques de l’acer corrugat
3.1.2.5.1 - Límit elàstic de l’acer

D’acord amb l’article 15.3 de la Instrucció EHE, s’aplicaran els següents coeficients de seguretat per a l’estudi
dels estats límits últims :
- Coeficient de minoració de l’acer de les armadures : γs = 1,15
- Coeficient de minoració del formigó : γc = 1,50
3.1.3 – FONAMENTS
El dimensionat de les diferents elements estructurals dels fonaments es farà segons la Teoria dels Estats Límits
Últims (apartat 3.2.1 del document DB-SE) i dels Estats Límits de Servei (apartat 3.2.2 del document DB-SE). El
comportament dels fonaments es comprovarà front a la capacitat portant (resistència i estabilitat) i a l’aptitud de
servei.
Es consideraran en tot moment les recomanacions i els valors de les característiques dels terrenys definides en el
informe geotècnic.

3.1.4 – ESTRUCTURES D’ACER
En fase del Projecte Bàsic es preveu col·locar pilars metàl·lics a les façanes transversals.

El projecte preveu utilitzar dos tipus de barres per a armadures :

3.1.5 – ESTRUCTURES DE FÀBRICA

- Barres corrugades tipus B 500 S de límit elàstic igual o superior a 500 N/mm², a tots els elements estructurals.

En fase del Projecte Bàsic no es preveu cap element portant de fàbrica integrat en l’estructura principal de l’edifici.

- Barres corrugades tipus B 500 T de límit elàstic igual o superior a 500 N/mm², a totes les malles electrosoldades
de l’obra.

3.1.6 – ESTRUCTURES DE FUSTA

3.1.2.5.2 - Diagrama de càlcul
El programa informàtic Cypecad Espacial es regeix pels diagrames de càlcul tensió-deformació característic i de
càlcul de l’acer definits en els articles 38.2 i 38.4 de la Instrucció EHE.
3.1.2.5.3 - Característiques del material i assaigs
El projecte preveu la utilització de barres corrugades que compleixin amb les característiques fixades a l’article 31
de la EHE. Pel que fa al control de qualitat, s’efectuaran els assaigs especificats a l’article 90, per a un control
d’execució a nivell normal.
3.1.2.5.4 - Recobriments

En fase del Projecte Bàsic no es preveu cap element estructural de fusta integrat en l’estructura principal de
l’edifici.

4.02.

Seguretat en cas d’incendi:

Aquest apartat es desenvolupa de manera amplia en l’apartat de la memòria CN COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA en el paràgraf 3.01.02 Seguretat en cas d’incendi

4.03.

Seguretat d’utilització:

En edificis d’ús
residencial privat

Les exigències bàsiques de seguretat d’utilització (SU) estan especificades a l’article 12 de la Part I del CTE:
- SU 1: Seguretat enfront al risc de caigudes*
- SU 2: Seguretat enfront al risc d’impactes o d’enganxada
- SU 3: Seguretat enfront al risc de confinament
- SU 4: Seguretat enfront al risc causat per una il·luminació inadequada
- SU 5: Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
- SU 6: Seguretat enfront al risc d’ofegament
- SU 7: Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
- SU 8: Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
Aquest apartat es desenvolupa de manera amplia en l’apartat de la memòria CN COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA en el paràgraf 3.01.3 Seguretat d’utilització
4.04.

Aquest apartat es desenvolupa de manera amplia en l’apartat de la memòria CN COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA en el paràgraf 3.02.1 Salubritat
4.05.

Exigències d'aïllament al soroll generat en recintes d’instal·lacions i recintes d’activitat
Aïllament acústic a soroll aeri DnT,A
Recintes protegits
≥ 55 dBA

Salubritat:

Les exigències bàsiques de salubritat (HS) estan indicades a l’article 13 de la Part I del CTE, i són:
- HS 1: Protecció enfront a 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

Protecció enfront el soroll:

Protecció enfront al soroll generat en
recintes de diferent unitat d’ús
Aïllament acústic a soroll aeri DnT,A
Recintes protegits

Recintes habitables

≥ 50 dBA

≥ 45 dBA

≥ 45 dBA
Si comparteixen portes i finestres:
RA de 30 i 50 dBA de les portes o
finestres i del mur respectivament

Exigències d’aïllament del soroll procedent de l’exterior en recintes protegits

Índex de soroll dia,
Ld (dBA)
L’aïllament a soroll aeri,
D2m,nT,Atr entre un recinte
protegit i l’exterior es limiten
en funció de l’ús de l’edifici, i
dels valors de l’índex de soroll
dia, Ld.

Ld ≤ 60

Aïllament acústic a soroll
aeri D2m,nT,Atr
Aules
Estances
30 dBA
30 dBA

60 < Ld ≤ 65

30 dBA

32 dBA

65 < Ld ≤ 70

32 dBA

37 dBA

70 < Ld ≤ 75

37 dBA

42 dBA

Ld > 75

42 dBA

47 dBA

Protecció en recintes habitables i en recintes protegits confrontants amb altres edificis; mitgeres
L’aïllament a soroll aeri D2m,nT,Atr de cadascun dels tancaments d’una mitgera entre dos edificis no serà menor que
40 dBA o alternativament l’aïllament acústic a soroll aeri (DnT,A) corresponent al conjunt dels dos tancaments no
serà menor a 50dBA.

Exigències d'aïllament al soroll d’impactes generat en recintes d’una altre unitat d’ús

Índex global de reducció acústica, RA
Recintes que
comparteixen portes o
finestres

Recintes habitables

El valor de l'índex de soroll dia, Ld, l’ha de proporcionar l’administració o ajuntament del municipi on es projecta
l’edifici.

Exigències d'aïllament a soroll aeri entre diferents unitats d’ús

Recintes que no
comparteixen ni portes ni
finestres

≥ 33 dBA

Recintes protegits

Recintes habitables

portes o finestres
≥ 30 dBA

portes o finestres
≥ 20 dBA

Mur ≥ 50 dBA

Exigència d’aïllament al soroll generat en recintes de la mateix unitat d’ús

Nivell global de pressió de soroll d’impactes, L’nT,w
Recintes protegits
≤ 65 dB
Aquesta exigència no és d’aplicació en el cas de recintes protegits tocant horitzontalment amb una escala situada
en una zona comú.
Exigències d'aïllament al soroll d’impactes generat en un recinte d’instal·lacions o activitat

Aïllament acústic a soroll aeri dels envans RA

Nivell global de pressió de soroll d’impactes, L’nT,w

Establiment dels requeriments a complir per a cada recinte:

Recintes protegits / Recintes Habitables
≤ 60 dB

Resum de les exigències de l’espai sota estudi
Exigències de Control de Reverberació
Aules de qualsevol tipus (espais per formació):
• Aïllament entre aules: 50 dBA de DnT,A , en cas que no comparteixin ni portes ni finestres. Aquest seria el
Control de reverberació; Valors límit (T500,1K,2K)

cas de l’aïllament exigit entre aules superposades (entre plantes).

T60 promig a 500Hz 1KHz i 2KHz
Aules i sales de
conferències de
350 m3

V<

Buides

Amb butaques

T ≤ 0,7 s

T ≤ 0,5 s

i 50 dBA de la paret.
•

T60 promig a 500Hz 1KHz i 2KHz
Restaurants i menjadors
buits

•

Aïllament de façana: Considerant un Ld com a màxim de 60 dBA, s’haurà de complir un D2m,nT,Atr de 30
dBA per les aules.

T ≤ 0,9 s

•

El nivell global de pressió a soroll d’impactes entre aules i recintes confrontats o adjacents, que no siguin
d’activitat o instal·lacions, ha de ser com a màxim de 65 dB, de L’nT,w.

Absorció equivalent
Zones comunes
confrontades amb
recintes protegits que
comparteixin portes
(ús residencial públic,
docent o hospitalari)

Pel cas de les aules adjacents, com que la separació entre aules conté una finestra, l’aïllament requerit
és: RA de 30 dBA de la finestra i 50 dBA de la paret.
Aïllament entre aules i passadís, com que comparteix porta i finestres: RA de 30 dBA de la porta o finestra

•
A ≥ 0,2 m2 per cada metre cúbic
del volum del recinte

Soroll i vibracions de les instal·lacions
Pel que fa a l’apartat del soroll i les vibracions volem recordar les especificacions generals de l’apartat 2.3 de
l’HR. És important veure tots els apartats que es citen en aquest punt de l’HR:

El nivell global de pressió a soroll d’impactes respecte recintes d’instal·lacions ha de ser com a màxim de
60 dB de L’nT,w.

•

Temps de reverberació:
Aules: Temps de reverberació màxim de 0,5 segons (promig de 500Hz , 1KHz i 2KHz), considerant aula
amb butaques o màxim de 0,7 segons si es considera aula buida.

Passadissos:
• Temps de reverberació:
Tots els passadissos que comuniquen a través de portes amb recintes protegits hauran de complir amb les
condicions d’absorció equivalent de les zones comuns; 0,2m2 d’abosrció equivalent per cada m3. És el cas
dels passadissos de les aules o altres recintes protegits.

1. Es limitaran els nivells de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes
protegits i habitables de l’edifici a través de les seves subjeccions o punts de contacte amb els elements
constructius, de tal forma que no s’augmenti perceptiblement els nivells de soroll deguts a les restants
fonts de soroll de l’edifici.
2. El nivell de potència acústica màxim dels equips generadors de soroll estacionari (cremadors,
calderes,bombes d’impulsió, la maquinària d’ascensors, compressors, grups electrògens, extractors, etc)
situats en recintes d’instal3lacions, així com les reixetes i difusors terminals de les instal·lacions d’aire
condicionat, serà tal que es compleixin els nivells d’immissió en els recintes confrontats, expressats en el
desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.

4.06.

Estalvi d’energia:

Les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) estan enumerades a l’article 15 de la Part I del CTE:
- HE 1: Limitació de 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

3. El nivell de potència acústica màxim dels equips situats en cobertes i en zones exteriors annexes, serà tal
que en l’entorn de l’equip i en els recintes habitables i protegits no se superin els objectius de qualitat
acústica corresponents.
4. A més, es tindran en compte les especificacions dels apartats 3.3,3.1.4.1.2,3.1.4.2.2 i 5.1.4 del DB-HR.

Aquest apartat es desenvolupa de manera amplia en l’apartat de la memòria CN COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA en el paràgraf 3.02.3 Estalvi d’energia

MD 4 Prestacions de l’edifici
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les
exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta la
resta de normativa d’aplicació.

Altres prestacions
No hi ha prestacions pactades entre promotor i projectista que superin els mínims establerts en el CTE.
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06

Per requisits bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del CTE.
Requisits
bàsics:

Seguretat

Segons CTE

DB-SE

DB-SI
DB-SU

Habitabilitat

DB-HS

En projecte

Seguretat
estructural

DB-SE

Seguretat en
DB-SI
cas d’incendi
Seguretat d’ús

Salubritat

DB-HS

Protecció
DB-HR enfront
soroll
DB-HE

Funcionalitat

DB-SU

al DB-HR

Estalvi
d’energia
aïllament
tèrmic

i

Us

ME / MC

Accessibilitat
Accés
serveis

DB-HE

als

Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi (SI)
Exigències bàsiques de seguretat d’utilització (SU)
Exigències bàsiques de salubritat (HS)
Exigències bàsiques de protecció enfront el soroll (HR)
Exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE)

Prestacions segons el CTE
en projecte
De tal forma que no es produeixin en l’edifici, o parts del
mateix, danys que tinguin el seu origen o afectin a la
Fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els
murs de càrrega o altres elements estructurals, i que
comprometin directament la Resistència mecànica i
l’estabilitat de l’edifici.
De tal forma que els ocupants puguin desallotjar l’edifici
en condicions segures, es pugui limitar l’extensió del
incendi dins del propi edifici i dels colindants i es permeti
l’actuació dels equips d’extinció i rescat.
De tal forma que l’ús normal de l’edifici no suposi risc
d’accident per a les persones.
Higiene, salut i protecció del medi ambient, de tal forma
que s’assoleixin condicions acceptables de salubritat i
estanquitat en l’ambient interior de l’edifici i que aquest
no deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat,
garantint una adequada gestió de tota classe de residus.
De tal forma que el soroll percebut no posi en perill la
salut de les persones i permeti realitzar satisfactòriament
les seves activitats.
De tal forma que s’aconsegueixi un ús racional de
l’energia necessària per a l’adequat ús de l’edifici.
Compleix amb la UNE EN ISO 13 370 : 1999
“Prestacions tèrmiques d’edificis. Transmissió de calor
pel terreny. Mètodes de càlcul”.
Altres aspectes funcionals dels elements constructius o
de les instal·lacions que permetin un ús satisfactori de
l’edifici
De tal forma que la disposició i les dimensions dels espais i la dotació de les instal·lacions facilitin l’adequada
realització de les funcions previstes en l’edifici.
De tal forma que es permeti a les persones amb mobilitat
i comunicació reduïdes l’accés i la circulació per l’edifici
en els termes previstos en la seva normativa específica.
De telecomunicació audiovisuals i d’informació d’acord
amb la seva normativa específica.

4.01. Exigències bàsiques de seguretat estructural (SE)
3 – COMPLIMENT DEL CTE
3.1 – SEGURETAT ESTRUCTURAL
L’estructura es projectarà, dimensionarà, construirà i mantindrà de manera que acompleixi amb una adequada fiabilitat les següents
exigències bàsiques :
Resistència i estabilitat : El dimensionat i la comprovació de tots els elements estructurals es farà d’acord amb la Teoria de l’Estat
Límit Últim, situació que, de ser superada, provocaria un risc per a les persones, ja sigui per una posta fora de servei o per col·lapse
parcial o total de l’estructura per pèrdua d’equilibri, deformació excessiva, transformació de l’estructura en un mecanisme, trencament
d’elements estructurals o de les seves unions o inestabilitat d’elements estructurals.
Aptitud de servei : El dimensionat i la comprovació de tots els elements estructurals es farà d’acord amb la Teoria de l’Estat Límit
de Servei, situació que, de ser superada, restarien afectats el nivell de confort dels usuaris, el correcte funcionament de l’edifici o
l’aparença de la construcció.
3.1.1 – ACCIONS A L’EDIFICACIÓ
Les accions que poden actuar sobre una estructura es classifiquen en :
ACCIONS PERMANENTS (G) : Aquelles que actuen en tot instant, amb posició i valors constants o amb variacions menyspreables
(accions reològiques) :
-

Pes propi de l’estructura
Càrregues mortes : paviments i envans
Pes propi d’envans pesats i murs de tancament

ACCIONS VARIABLES (Q) : Aquelles que poden actuar o no sobre l’estructura:
-

Sobrecàrregues d’ús, incloent forces sobre baranes i elements divisoris
Accions climàtiques : vent, temperatura i neu
Accions químiques, físiques i biològiques (corrosió d’elements d’acer)

ACCIDENTALS (A) : Aquelles amb una probabilitat d’ocurrència petita però de gran importància (sisme, incendi, impacte o explosió).
3.1.1.1 – Accions gravitatòries
D’acord amb a la Taula 3.1 del document DB-SE-AE es consideraran les següents accions variables segons el tipus d’ús de cada zona:
200 Kg/m2 a les zones d’aparcament de vehicles lleugers, 300 Kg/m2 a les d’oficines i 100 Kg/m2 a les cobertes accessibles només per a
conservació, en les que a més es considerarà el pes de totes les instal·lacions que hi hagi.
En el càlcul de les càrregues permanents s’adoptaran a més els següents pesos propis de diferents elements estructurals i constructius :

- Fàbrica de maó foradat : 1.200 Kg/m3
- Fàbrica de maó calat : 1.500 Kg/m3
- Fàbrica de maó massís : 1.800 Kg/m3
- Formigó en massa : 2.300 Kg/m3
- Formigó armat : 2.500 Kg/m3
Es consideraran també les càrregues lineals definides en l’apartat 3.2 del document DB-SE-AE.
3.1.1.2 – Accions del vent
L’acció del vent es calcularà d’acord amb el capítol 3.3 i l’Annex D del Document Bàsic SE-AE Accions a l’Edificació.
Segons l’annex D.1, Tarragona ciutat es troba en zona C amb una velocitat bàsica del vent de 29 m/s i per tan, per a un període de retorn
de 50 anys, la pressió dinàmica a considerar és de 0.052 T/m2.
Els coeficients d’exposició es calcularan d’acord amb l’annex D.2 per a un grau IV de raspor, corresponent a zona urbana en general i
tindran uns valors progressivament creixents.
Per a una esveltesa de l’edifici <5, els coeficients de pressió exterior segons l’apartat 3.3.4 seran :
-

Pressió en els paraments verticals a sobrevent : +0.8
Succió en els paraments verticals a sotavent : -0.7

3.1.2.2 – Programa i mètode de càlcul
Per al càlcul dels esforços, desplaçaments i armats dels elements estructurals així com per a la seva comprovació
es preveu utilitzar el programa informàtic Cypecad Espacial, adaptat a la Instrucció EHE i al CTE. Està
comercialitzat per l’empresa Cype Ingenieros de l’Avinguda Eusebio Sempere nº 5 d’Alacant.
El programa modelitza l’estructura en elements, barres i nusos i calcula les accions de vent i sísmiques d’acord
amb la normativa vigent, aplicant-les automàticament en els elements afectats.
El programa realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes matricials de rigidesa. Estableix la
compatibilitat de deformacions a tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i crea la hipòtesis de
indeformabilitat del plànol de cada planta, per a simular el comportament rígid dels forjats, impedint els
desplaçaments relatius entre els seus nusos, de manera que cada planta només pugui girar i desplaçar-se en el
seu conjunt (tres graus de llibertat).
Als efectes de l’obtenció dels desplaçaments i les sol·licitacions, per a tots els estats de càrrega el programa
realitza un càlcul estàtic i suposa un comportament lineal dels materials, per tant, un càlcul en primer ordre.
El programa dimensiona les seccions segons la Teoria dels Estats Límits, definida en l’article 8 de la Instrucció
EHE, utilitzant el Mètode de Càlcul en Trencament. A efectes de l’armat dels diferents tipus d’elements
estructurals aplica les quanties mínimes que fixa la Taula 42.3.5 de la Instrucció.
3.1.2.3 – Estats de càrrega i coeficients de seguretat

3.1.1.3 - Accions sísmiques

S’adoptaran les combinacions d’accions definides a la Instrucció EHE i al CTE, amb els coeficients de seguretat
establerts en cada cas.

Es d’aplicació obligada la “Norma de Construcción Sismorresistente Española : Parte general y edificación (NCSE-02)” que, a l’article
1.2.2., obliga a qualificar aquest edifici “d’importància especial” per tractar-se d’una comissaria de policia.

3.1.2.4 – Característiques del formigó

L’article 2.2. de la norma defineix l’acceleració sísmica de càlcul com : ac = S x ρ x ab sent :

3.1.2.4.1 - Tipus de formigó

-

ρ : un coeficient de risc, que per a construccions d’importància especial val : ρ = 1,30

D’acord amb la tipificació establerta en l’article 39.2 de la Instrucció EHE, es preveu utilitzar els següents tipus de
formigó:

-

ab : l’acceleració sísmica bàsica, expressada en relació al valor “g” de la gravetat i que a Tarragona ciutat val: ab = 0,04 x g

- Formigó tipus HA-30/B/12/IIIa, als pilars, murs i forjats exteriors, no protegits.

- S : un coeficient de amplificació del terreny, de valor : S = C / 1,25 si ρ x ab ≤ 0,10 x g. En aquest cas es desconeixen encara les
característiques del terreny fins a disposar del informe geotècnic. En el cas hipotètic de que es pugues considerar, per exemple, del tipus II
seria: C = 1,30 i per tan: S = 1,30 / 1,25 = 1,04
Es a dir: ac = 1,04 x 1,30 x 0,04 x g = 0,054 x g
Segons l’article 1.2.3. de la norma és obligatòria la consideració d’accions sísmiques sobre l’estructura ja que es tracta d’una construcció
d’importància especial.
3.1.1.4 - Accions tèrmiques.
Atenent al tipus d’estructura projectada, a les dimensions de l’edifici en el seu sentit longitudinal i d’acord amb l’article 3.4.1 del document
DB-SE-AE, es comprovarà l’estructura sotmesa a accions tèrmiques derivades de les variacions de la temperatura.

- Formigó tipus HA-30/B/12/I, als pilars, murs i forjats interiors o protegits.
Els tipus de formigó a utilitzar en els fonaments i en els elements de contenció de terres dependrà de les seves
característiques, (llosa de fonaments, pilots, sabates, pantalles, etc) i del nivell d’agressivitat del terreny i/o de les
aigües freàtiques en el seu cas.
3.1.2.4.2 - Resistència a compressió
En aquesta obra es preveu utilitzar formigó de resistència característica fCK=30 N/mm² a tots els elements
estructurals.
3.1.2.4.3 - Docilitat

3.1.2 – COMPLIMENT DE LA INSTRUCCIÓ EHE

La docilitat dels formigons serà la necessària per que, amb els mètodes previstos de posada a l’obra i
compactació, s’aconsegueixi un perfecte ompliment dels encofrats sense l’aparició de cadolles.

3.1.2.1 – Descripció del sistema estructural

Es preveu la utilització de formigons amb dos tipus diferents de consistència :

Es planteja una estructura amb sostres bidireccionals de formigó armat recolzats en pilars aïllats i murs. Ers preveuen pilars interiors de
formigó i metàl·lics a les façanes transversals
Els gruixos dels forjats acompliran els valors mínims definits en l’article 56.2 de la Instrucció EHE. En tot cas es comprovarà que, amb les
càrregues previstes, la fletxa activa no sigui superior a 1 cm ni a 1/400 de la llum en qualsevol de les direccions que es verifiqui, d’acord
també a la Instrucció EHE.

- Consistència fluida, (assentament de 10 a 15 cm en el con d’Abrams), per el formigó de les pantalles i dels
pilots en cas que s’utilitzin aquests elements estructurals.
- Consistència tova, (assentament de 6 a 9 cm en el con d’Abrams), per el formigó de la resta d’elements
estructurals.

D’acord amb la Instrucció EHE, s’admetrà una tolerància de ±2 cm a l’assentament dels formigons de
consistència fluida i de ±1 cm als de consistència tova.

El projecte preveu la utilització de barres corrugades que compleixin amb les característiques fixades a l’article 31
de la EHE. Pel que fa al control de qualitat, s’efectuaran els assaigs especificats a l’article 90, per a un control
d’execució a nivell normal.
3.1.2.5.4 - Recobriments

3.1.2.4.4 - Grandària màxima dels àrids
Es preveu utilitzar formigons amb àrids de grandària màxima 20 mm a les pantalles, pilots, enceps i/o lloses de
fonaments en el seu cas i de grandària màxima 12 mm a la resta d’elements estructurals de l’obra.

Atenent als criteris de durabilitat del formigó en base els quals l’article 37.2.4 de la Instrucció EHE fixa els
recobriments nominals de les armadures, aquests seran :
- 70 mm a les pantalles i pilots en el seu cas.

3.1.2.4.5 - Tipus i contingut de ciment

- 45 mm a tots els elements estructurals exteriors no protegits.

En la fabricació dels formigons d’aquesta obra es preveu utilitzar ciment del tipus CEM I 32,5 UNE 80301:96,
definit a la norma RC-97 “Instrucció per a la recepció de ciments”.
D’acord amb l’article 37.3.2 de la Instrucció EHE, el contingut mínim de ciment en els diferents tipus de formigons
previstos, a efectes de garantir la seva durabilitat, serà:

- 35 mm a la llosa de fonaments en el seu cas i en els murs.

- Formigons en classe general d’exposició tipus I : 250 Kg/m3
- Formigons en classe general d’exposició tipus IIa : 275 Kg/m

- 30 mm a tots els elements estructurals interiors o protegits.

3.1.2.6 – Coeficients de minoració de les resistències
3

- Formigons en classe general d’exposició tipus IIa+Qa : 325 Kg/m3
- Formigons en classe general d’exposició tipus IIIa : 300 Kg/m3

D’acord amb l’article 15.3 de la Instrucció EHE, s’aplicaran els següents coeficients de seguretat per a l’estudi
dels estats límits últims :
- Coeficient de minoració de l’acer de les armadures : γs = 1,15
- Coeficient de minoració del formigó : γc = 1,50

3.1.2.4.6 - Relació aigua-ciment

3.1.3 – FONAMENTS

D’acord amb el mateix article 37.3.2, la màxima relació aigua-ciment deurà ser <=0,65 per als elements
estructurals en classe d’exposició I, <=0,60 en classe IIa i <=0,50 en classes IIa+Qa i IIIa.
3.1.2.4.7 - Característiques mecàniques. Diagrama de càlcul

El dimensionat de les diferents elements estructurals dels fonaments es farà segons la Teoria dels Estats Límits
Últims (apartat 3.2.1 del document DB-SE) i dels Estats Límits de Servei (apartat 3.2.2 del document DB-SE). El
comportament dels fonaments es comprovarà front a la capacitat portant (resistència i estabilitat) i a l’aptitud de
servei.

El programa informàtic Cypecad Espacial dimensiona les seccions de formigó armat, en els estats límits últims,
pel mètode de la paràbola-rectàngle, amb els diagrames tensió-deformació definits a la normativa vigent.

Es consideraran en tot moment les recomanacions i els valors de les característiques dels terrenys definides en el
informe geotècnic.

3.1.2.5 – Característiques de l’acer corrugat
3.1.2.5.1 - Límit elàstic de l’acer
El projecte preveu utilitzar dos tipus de barres per a armadures :

3.1.4 – ESTRUCTURES D’ACER
En fase del Projecte Bàsic es preveu col·locar pilars metàl·lics a les façanes transversals.

- Barres corrugades tipus B 500 S de límit elàstic igual o superior a 500 N/mm², a tots els elements estructurals.

3.1.5 – ESTRUCTURES DE FÀBRICA

- Barres corrugades tipus B 500 T de límit elàstic igual o superior a 500 N/mm², a totes les malles electrosoldades
de l’obra.

En fase del Projecte Bàsic no es preveu cap element portant de fàbrica integrat en l’estructura principal de l’edifici.

3.1.2.5.2 - Diagrama de càlcul
El programa informàtic Cypecad Espacial es regeix pels diagrames de càlcul tensió-deformació característic i de
càlcul de l’acer definits en els articles 38.2 i 38.4 de la Instrucció EHE.
3.1.2.5.3 - Característiques del material i assaigs

3.1.6 – ESTRUCTURES DE FUSTA

En fase del Projecte Bàsic no es preveu cap element estructural de fusta integrat en l’estructura principal de
l’edifici.

4.02.

Seguretat en cas d’incendi:

Exigència d’aïllament al soroll generat en recintes de la mateix unitat d’ús

Aquest apartat es desenvolupa de manera amplia en l’apartat de la memòria CN COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA en el paràgraf 3.01.02 Seguretat en cas d’incendi
4.03.

Aïllament acústic a soroll aeri dels envans RA
En edificis d’ús
residencial privat

Seguretat d’utilització:

Les exigències bàsiques de seguretat d’utilització (SU) estan especificades a l’article 12 de la Part I del CTE:
- SU 1: Seguretat enfront al risc de caigudes*
- SU 2: Seguretat enfront al risc d’impactes o d’enganxada
- SU 3: Seguretat enfront al risc de confinament
- SU 4: Seguretat enfront al risc causat per una il·luminació inadequada
- SU 5: Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
- SU 6: Seguretat enfront al risc d’ofegament
- SU 7: Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
- SU 8: Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp

Exigències d'aïllament al soroll generat en recintes d’instal·lacions i recintes d’activitat
Aïllament acústic a soroll aeri DnT,A
Recintes protegits
≥ 55 dBA

Aquest apartat es desenvolupa de manera amplia en l’apartat de la memòria CN COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA en el paràgraf 3.01.3 Seguretat d’utilització
4.04.

Recintes habitables
≥ 45 dBA
Si comparteixen portes i finestres:
RA de 30 i 50 dBA de les portes o
finestres i del mur respectivament

Salubritat:

Les exigències bàsiques de salubritat (HS) estan indicades a l’article 13 de la Part I del CTE, i són:
- HS 1: Protecció enfront a 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
Aquest apartat es desenvolupa de manera amplia en l’apartat de la memòria CN COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA en el paràgraf 3.02.1 Salubritat
4.05.

≥ 33 dBA

Protecció enfront el soroll:

Exigències d’aïllament del soroll procedent de l’exterior en recintes protegits

Índex de soroll dia,
Ld (dBA)
L’aïllament a soroll aeri,
D2m,nT,Atr entre un recinte
protegit i l’exterior es limiten
en funció de l’ús de l’edifici, i
dels valors de l’índex de soroll
dia, Ld.

Ld ≤ 60

Aïllament acústic a soroll
aeri D2m,nT,Atr
Aules
Estances
30 dBA
30 dBA

60 < Ld ≤ 65

30 dBA

32 dBA

65 < Ld ≤ 70

32 dBA

37 dBA

70 < Ld ≤ 75

37 dBA

42 dBA

Ld > 75

42 dBA

47 dBA

El valor de l'índex de soroll dia, Ld, l’ha de proporcionar l’administració o ajuntament del municipi on es projecta
l’edifici.

Exigències d'aïllament a soroll aeri entre diferents unitats d’ús

Protecció en recintes habitables i en recintes protegits confrontants amb altres edificis; mitgeres
Protecció enfront al soroll generat en
recintes de diferent unitat d’ús
Aïllament acústic a soroll aeri DnT,A
Recintes que no
comparteixen ni portes ni
finestres

Recintes protegits

Recintes habitables

≥ 50 dBA

≥ 45 dBA

L’aïllament a soroll aeri D2m,nT,Atr de cadascun dels tancaments d’una mitgera entre dos edificis no serà menor que
40 dBA o alternativament l’aïllament acústic a soroll aeri (DnT,A) corresponent al conjunt dels dos tancaments no
serà menor a 50dBA.

Exigències d'aïllament al soroll d’impactes generat en recintes d’una altre unitat d’ús

Índex global de reducció acústica, RA
Recintes que
comparteixen portes o
finestres

Recintes protegits

Recintes habitables

Nivell global de pressió de soroll d’impactes, L’nT,w

portes o finestres
≥ 30 dBA

portes o finestres
≥ 20 dBA

Recintes protegits

Mur ≥ 50 dBA

≤ 65 dB
Aquesta exigència no és d’aplicació en el cas de recintes protegits tocant horitzontalment amb una escala situada
en una zona comú.

Exigències d'aïllament al soroll d’impactes generat en un recinte d’instal·lacions o activitat

Establiment dels requeriments a complir per a cada recinte:

Nivell global de pressió de soroll d’impactes, L’nT,w
Resum de les exigències de l’espai sota estudi

Recintes protegits / Recintes Habitables
≤ 60 dB

Aules de qualsevol tipus (espais per formació):
• Aïllament entre aules: 50 dBA de DnT,A , en cas que no comparteixin ni portes ni finestres. Aquest seria el
cas de l’aïllament exigit entre aules superposades (entre plantes).

Exigències de Control de Reverberació

Control de reverberació; Valors límit (T500,1K,2K)

•

Pel cas de les aules adjacents, com que la separació entre aules conté una finestra, l’aïllament requerit
és: RA de 30 dBA de la finestra i 50 dBA de la paret.
Aïllament entre aules i passadís, com que comparteix porta i finestres: RA de 30 dBA de la porta o finestra
i 50 dBA de la paret.

T60 promig a 500Hz 1KHz i 2KHz
Aules i sales de
conferències de
350 m3

V<

•

Buides

Amb butaques

T ≤ 0,7 s

T ≤ 0,5 s

dBA per les aules.
•

T ≤ 0,9 s

•

El nivell global de pressió a soroll d’impactes respecte recintes d’instal·lacions ha de ser com a màxim de
60 dB de L’nT,w.

Absorció equivalent
Zones comunes
confrontades amb
recintes protegits que
comparteixin portes
(ús residencial públic,
docent o hospitalari)

El nivell global de pressió a soroll d’impactes entre aules i recintes confrontats o adjacents, que no siguin
d’activitat o instal·lacions, ha de ser com a màxim de 65 dB, de L’nT,w.

T60 promig a 500Hz 1KHz i 2KHz
Restaurants i menjadors
buits

Aïllament de façana: Considerant un Ld com a màxim de 60 dBA, s’haurà de complir un D2m,nT,Atr de 30

•

Aules: Temps de reverberació màxim de 0,5 segons (promig de 500Hz , 1KHz i 2KHz), considerant aula
amb butaques o màxim de 0,7 segons si es considera aula buida.

A ≥ 0,2 m2 per cada metre cúbic
del volum del recinte

Soroll i vibracions de les instal·lacions

Temps de reverberació:

Passadissos:
• Temps de reverberació:
Tots els passadissos que comuniquen a través de portes amb recintes protegits hauran de complir amb les
condicions d’absorció equivalent de les zones comuns; 0,2m2 d’abosrció equivalent per cada m3. És el cas
dels passadissos de les aules o altres recintes protegits.

Pel que fa a l’apartat del soroll i les vibracions volem recordar les especificacions generals de l’apartat 2.3 de
l’HR. És important veure tots els apartats que es citen en aquest punt de l’HR:
1. Es limitaran els nivells de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes
protegits i habitables de l’edifici a través de les seves subjeccions o punts de contacte amb els elements
constructius, de tal forma que no s’augmenti perceptiblement els nivells de soroll deguts a les restants
fonts de soroll de l’edifici.
2. El nivell de potència acústica màxim dels equips generadors de soroll estacionari (cremadors,
calderes,bombes d’impulsió, la maquinària d’ascensors, compressors, grups electrògens, extractors, etc)
situats en recintes d’instal3lacions, així com les reixetes i difusors terminals de les instal·lacions d’aire
condicionat, serà tal que es compleixin els nivells d’immissió en els recintes confrontats, expressats en el
desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
3. El nivell de potència acústica màxim dels equips situats en cobertes i en zones exteriors annexes, serà tal
que en l’entorn de l’equip i en els recintes habitables i protegits no se superin els objectius de qualitat
acústica corresponents.
4. A més, es tindran en compte les especificacions dels apartats 3.3,3.1.4.1.2,3.1.4.2.2 i 5.1.4 del DB-HR.

4.06.

Estalvi d’energia:

Les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) estan enumerades a l’article 15 de la Part I del CTE:
- HE 1: Limitació de 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
Aquest apartat es desenvolupa de manera amplia en l’apartat de la memòria CN COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA en el paràgraf 3.02.3 Estalvi d’energia

.

5.- RESUM DEL PRESSUPOST
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RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

NIVELL 7: Subactivitat
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subactivitat

01.01.OR.03.02.01.01

Cobertes planes

Pàg.:

1

29.601,82

2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
399.532,72
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 6: Activitat
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subactivitat

01.01.OR.03.02.01.02

Cobertes inclinades

197.200,44

Activitat

01.01.OR.03.02.01

Cobertes

226.802,26

Activitat

01.01.OR.00.01.01

Exteriors

25.561,89

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.01

QGD

9.654,73

Activitat

01.01.OR.00.01.02

Sostres

10.955,74

01.01.OR.00.01.03

Coberta

48.956,03

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.03

Subq. P1 nord

2.405,05

Activitat

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.04

Subq. P1 sud

2.562,45

Activitat

01.01.OR.00.01.04

Divisòries

18.020,08

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.05

Subq. P1 oest

2.075,98

Activitat

01.01.OR.00.01.05

Paviments

77.310,00

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.06

Subq. P2 nord

2.463,16

Activitat

01.01.OR.00.01.06

Portes i finestres

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.07

Subq. P2 sud

3.230,23

Activitat

01.01.OR.00.01.07

Installacions i equipaments

14.849,64

01.01.OR.00.01.08

Revestiments

62.900,58

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.08

Subq. P2 oest

1.975,92

Activitat

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.09

Subq. P3

3.422,01

Títol

01.01.OR.00.01

Enderrocs

2.764,78

261.318,74

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.10

Subq. clima 1

1.981,43

Activitat

01.01.OR.02.02.01

Llindes

19.516,97

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.11

Subq. clima 2

1.806,20

Activitat

01.01.OR.02.02.03

Reforços i reparacions sostres

33.885,97

Escales

14.449,81

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.13

Subq. aula tecnologia

2.259,24

Activitat

01.01.OR.02.02.04

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.15

Subq. aula laboratori 1

1.749,18

Activitat

01.01.OR.02.02.05

Massissat entrebigat

44.288,44

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.16

Subq. aula laboratori 2

1.749,18

Activitat

01.01.OR.02.02.06

Encavallades

84.526,10

Activitat

01.01.OR.02.02.07

Pilars

Activitat

01.01.OR.02.02.08

Ignifugació

144.722,16
346.458,43

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.17

Subq. aula laboratori 3

1.749,18

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.18

Subq. Gimnas

2.698,35
805,24

5.068,98

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.19

Subq. Office

Títol

01.01.OR.02.02

Estructura

Subactivitat

01.01.OR.06.03.01.20

Subq. sala calderes

2.443,64

Activitat

01.01.OR.03.01.01

Soleres

48.190,75

Activitat

01.01.OR.06.03.01

Quadres elèctrics

45.031,17

Activitat

01.01.OR.03.01.02

Murs

26.554,16
74.744,91

Subactivitat

01.01.OR.06.05.05.01

Elements de Camp

20.337,33

Títol

01.01.OR.03.01

Envolvent sota rasant

Subactivitat

01.01.OR.06.05.05.02

Quadres de Control

20.896,58

Activitat

01.01.OR.03.02.01

Cobertes

226.802,26

Subactivitat

01.01.OR.06.05.05.03

Lloc de Supervisió

9.464,71

Activitat

01.01.OR.03.02.02

Façanes

243.086,11

Subactivitat

01.01.OR.06.05.05.04

Variadors de freqüencia

2.998,60

Activitat

01.01.OR.03.02.04

Fusteria i serralleria exterior

344.510,71

Activitat

01.01.OR.06.05.05

Control Controlli

Títol

01.01.OR.03.02

Envolvent sobre rasant

814.399,08

Subactivitat

01.01.OR.06.06.01.06

RACK principal

5.388,55

Activitat

01.01.OR.04.01.01

Envans i elements divisoris

585.992,45

Subactivitat

01.01.OR.06.06.01.07

RACK secundari

3.023,12

Activitat

01.01.OR.04.01.02

Fusteria i serralleria interior

249.144,80

Subactivitat

01.01.OR.06.06.01.08

Cablejat estructurat+punts

36.268,38

Títol

01.01.OR.04.01

Elements divisòris verticals

835.137,25

Activitat

01.01.OR.06.06.01

Telecomunicacions

44.680,05

Activitat

01.01.OR.04.02.01

Paviments elevats

40.079,60

Subactivitat

01.03.ON.06.01.01.01

Pericons i pous

1.187,37

Activitat

01.01.OR.04.02.02

Cels rasos

13.726,80

Subactivitat

01.03.ON.06.01.01.02

Distribució

9.854,31

Títol

01.01.OR.04.02

Elements divisoris horitzontals

53.806,40

Activitat

01.03.ON.06.01.01

Pista exterior, passera i serveis

Activitat

01.01.OR.05.02.01

Paviments

404.718,68

Subactivitat

01.03.ON.06.01.03.01

Reixes

6.916,96

Activitat

01.01.OR.05.02.02

Sostres

204.754,69

Activitat

01.03.ON.06.01.03

Pista polisportiva i passera

6.916,96

Títol

01.01.OR.05.02

Revestiment de paraments horitzontals

609.473,37

Subactivitat

01.03.ON.06.03.03.01

Distribució

1.879,67

Activitat

01.01.OR.06.01.01

Pericons i pous

Subactivitat

01.03.ON.06.03.03.02

Enllumenat exterior

3.127,32

Activitat

01.01.OR.06.01.02

Distribució

Activitat

01.03.ON.06.03.03

Pista polisportiva

5.006,99

Activitat

01.01.OR.06.01.03

Desguas sanitaris

Subactivitat

01.03.ON.06.09.01.01

Xarxa aigua per BIES

1.415,96

Activitat

01.01.OR.06.01.04

Coberta i baixants façana

Subactivitat

01.03.ON.06.09.01.02

Punt de control ruixadors

4.940,43

Activitat

01.01.OR.06.01.05

Reixes

Activitat

01.03.ON.06.09.01

Escomesa

6.356,39

Títol

01.01.OR.06.01

Sanejament IES

43.846,21

Activitat

01.01.OR.06.02.01

Distribució interior IES

16.041,55

Activitat

01.01.OR.06.02.02

Aixetes

53.697,22

11.041,68

EUR

2.429,08
17.941,48
2.272,61
15.593,61
5.609,43

9.787,47
EUR

NOVA CONSTRUCCIÓ DE L´IES FABRA I COATS
CLAU: INB-08492

NOVA CONSTRUCCIÓ DE L´IES FABRA I COATS
CLAU: INB-08492

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

3

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

4

Activitat

01.01.OR.06.02.03

Captació solar

15.493,35

Activitat

01.03.ON.06.01.01

Pista exterior, passera i serveis

Títol

01.01.OR.06.02

Fontaneria

41.322,37

Activitat

01.03.ON.06.01.03

Pista polisportiva i passera

11.041,68

Activitat

01.01.OR.06.03.01

Quadres elèctrics

45.031,17

Títol

01.03.ON.06.01

Sanejament

Activitat

01.01.OR.06.03.02

Linies de distribució

191.918,28

Activitat

01.03.ON.06.02.01

Escomesa

4.421,14

160.346,03

Activitat

01.03.ON.06.02.02

Serveis pista

1.257,76

Títol

01.03.ON.06.02

Fontaneria

5.678,90

401.338,21

Activitat

01.03.ON.06.03.01

Escomesa

6.776,09

6.916,96
17.958,64

Activitat

01.01.OR.06.03.03

Punts de consum

Activitat

01.01.OR.06.03.04

Terres

Títol

01.01.OR.06.03

Electricitat IES

Activitat

01.01.OR.06.05.01

Equips

55.629,25

Activitat

01.03.ON.06.03.02

Serveis pista

3.416,90

Activitat

01.03.ON.06.03.03

Pista polisportiva

5.006,99

4.042,73

Activitat

01.01.OR.06.05.02

Distribució

88.312,56

Activitat

01.01.OR.06.05.03

Unitats Terminals

60.517,92

Títol

01.03.ON.06.03

Electricitat

15.199,98

Activitat

01.01.OR.06.05.04

Producció CF+ACS

37.758,44

Activitat

01.03.ON.06.06.01

Distribució

1.487,00

Activitat

01.01.OR.06.05.05

Control Controlli

53.697,22

Activitat

01.03.ON.06.06.02

Megafonia

578,28

Títol

01.01.OR.06.05

Calefacció/Ventilació IES

295.915,39

Activitat

01.03.ON.06.06.04

Timbres

417,76

Activitat

01.01.OR.06.06.01

Telecomunicacions

44.680,05

Títol

01.03.ON.06.06

ICT

2.483,04

Activitat

01.01.OR.06.06.02

Megafonia

16.259,23

Activitat

01.03.ON.06.09.01

Escomesa

6.356,39

Activitat

01.01.OR.06.06.03

TV/FM

2.043,63

Activitat

01.03.ON.06.09.02

Serveis pista

1.424,12

Activitat

01.01.OR.06.06.04

Interfonia

Títol

01.03.ON.06.09

Protecció contra incendis

7.780,51

Activitat

01.01.OR.06.06.05

Timbres

1.769,84

Títol

01.01.OR.06.06

ICT IES

65.425,19

Activitat

01.01.OR.06.09.01

Ruixadors

48.341,03

Activitat

01.01.OR.06.09.02

Instal.lacions contra incendis

49.539,33

Títol

01.01.OR.06.09

Protecció Contra Incendis IES

97.880,36

Títol

01.01.OR.00.01

Enderrocs

Activitat

01.01.OR.06.10.01

Parallamps

4.201,83

Títol

01.01.OR.00.02

Serveis afectats

Activitat

01.01.OR.06.10.02

Anti intrusió

9.104,63

Subcapítol

01.01.OR.00

Enderrocs i serveis afectats

Títol

01.01.OR.06.10

Seguretat

13.306,46

Títol

01.01.OR.01.01

Moviment de terres

11.913,02

Activitat

01.01.OR.07.03.01

Magatzem

3.372,06

Subcapítol

01.01.OR.01

Moviment de terres

11.913,02

Activitat

01.01.OR.07.03.02

Cocció

1.206,52

Títol

01.01.OR.02.01

Fonaments

Activitat

01.01.OR.07.03.03

Rentat de vaixella

8.639,98

Activitat

01.01.OR.07.03.04

Entregues

3.772,26

Activitat

01.01.OR.07.03.05

Barra

Títol

01.01.OR.07.03

Equipament de cuina

18.374,71

Activitat

01.03.ON.03.01.01

Soleres

38.192,92

Títol

01.03.ON.03.01

Envolvent sota rasant

38.192,92

Activitat

01.03.ON.03.02.01

Cobertes

28.063,99

Activitat

01.03.ON.03.02.02

Façanes

48.341,63

Activitat

01.03.ON.03.02.04

Fusteria i serralleria exterior

85.296,48

Títol

01.03.ON.03.02

Envolvent sobre rasant

Activitat

01.03.ON.04.01.01

Envans i elements divisoris

3.505,38

Títol

01.03.ON.04.01

Elements divisoris verticals

3.505,38

Activitat

01.03.ON.04.02.01

Paviments elevats

Activitat

01.03.ON.04.02.02

Cels rasos

4.844,17

Títol

01.03.ON.04.02

Elements divisoris horitzontals

5.050,35

Títol

Activitat

01.03.ON.05.02.01

Paviments

34.225,46

Títol

Títol

01.03.ON.05.02

Revestiments de paraments horitzontals

34.225,46

Títol

01.01.OR.06.07

672,44

1.383,89

161.702,10

206,18

EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.264.524,36
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Títol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
261.318,74
14.588,05
275.906,79

181.286,19

Títol

01.01.OR.02.02

Estructura

346.458,43

Subcapítol

01.01.OR.02

Sistema estructural

527.744,62

Títol

01.01.OR.03.01

Envolvent sota rasant

74.744,91

Títol

01.01.OR.03.02

Envolvent sobre rasant

814.399,08

Subcapítol

01.01.OR.03

Sistema d'envolvent

889.143,99
835.137,25

Títol

01.01.OR.04.01

Elements divisòris verticals

Títol

01.01.OR.04.02

Elements divisoris horitzontals

Subcapítol

01.01.OR.04

Sistema de compartimentació

888.943,65

Títol

01.01.OR.05.01

Revestiments de paraments verticals

320.647,55

Títol

01.01.OR.05.02

Revestiment de paraments horitzontals

609.473,37

Subcapítol

01.01.OR.05

Sistema d'acabats interiors

930.120,92

Títol

01.01.OR.06.01

Sanejament IES

53.806,40

43.846,21
41.322,37

Títol

01.01.OR.06.02

Fontaneria

Títol

01.01.OR.06.03

Electricitat IES

401.338,21

01.01.OR.06.05

Calefacció/Ventilació IES

295.915,39

01.01.OR.06.06

ICT IES

65.425,19

Transport

29.287,76

EUR

NOVA CONSTRUCCIÓ DE L´IES FABRA I COATS
CLAU: INB-08492

NOVA CONSTRUCCIÓ DE L´IES FABRA I COATS
CLAU: INB-08492

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

5

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

6

Títol

01.01.OR.06.09

Protecció Contra Incendis IES

97.880,36

Subcapítol

01.01.OR.05

Sistema d'acabats interiors

Títol

01.01.OR.06.10

Seguretat

13.306,46

Subcapítol

01.01.OR.06

Sistema de condicionaments i installacions

Títol

01.01.OR.06.11

Ajudes

21.650,00

Subcapítol

01.01.OR.07

Equipament

Subcapítol

01.01.OR.06

Sistema de condicionaments i installacions

Capítol

01.01.OR

Rehabilitació

Títol

01.01.OR.07.01

Equipament general

37.468,71

Subcapítol

01.03.ON.00

Enderrocs i serveis afectats

Títol

01.01.OR.07.02

Sanitaris

15.969,59

Subcapítol

01.03.ON.01

Moviment de terres

Títol

01.01.OR.07.03

Equipament de cuina

18.374,71

Subcapítol

01.03.ON.02

Sistema estructural

52.076,15

Subcapítol

01.01.OR.07

Equipament

71.813,01

Subcapítol

01.03.ON.03

Sistema d'envolvent

199.895,02

Títol

01.03.ON.00.02

Serveis afectats

2.534,06

Subcapítol

01.03.ON.04

Sistema de compartimentació

Subcapítol

01.03.ON.00

Enderrocs i serveis afectats

1.009.971,95

2.534,06

Títol

01.03.ON.01.01

Moviment de terres

19.704,51

Subcapítol

01.03.ON.01

Moviment de terres

19.704,51

Títol

01.03.ON.02.01

Fonaments

33.214,28

Títol

01.03.ON.02.03

Estructura

18.861,87

Subcapítol

01.03.ON.02

Sistema estructural

52.076,15

Títol

01.03.ON.03.01

Envolvent sota rasant

38.192,92

930.120,92
1.009.971,95
71.813,01
4.605.557,95
2.534,06
19.704,51

8.555,73
45.661,40

Subcapítol

01.03.ON.05

Sistema d'acabats interiors

Subcapítol

01.03.ON.06

Sistema de condicionaments i installacions

Subcapítol

01.03.ON.07

Equipament

2.989,49

Capítol

01.03.ON

Obra nova

472.227,85

140.811,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.077.785,80
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Títol

01.03.ON.03.02

Envolvent sobre rasant

161.702,10

NIVELL 3: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol

01.03.ON.03

Sistema d'envolvent

199.895,02

Capítol

01.01.GR

Gestió de residus

Títol

01.03.ON.04.01

Elements divisoris verticals

Capítol

01.01.OR

Rehabilitació

Capítol

01.01.SS

Seguretat i Salut

85.851,04

Fase

01.01

EDIFICI B (NAU)

4.755.091,31

Capítol

01.03.GR

Gestió de residus

29.420,00

Capítol

01.03.ON

Obra nova

Capítol

01.03.SS

Seguretat i Salut

10.183,18

Fase

01.03

URBANITZACIÓ

511.831,03

3.505,38

Títol

01.03.ON.04.02

Elements divisoris horitzontals

5.050,35

Subcapítol

01.03.ON.04

Sistema de compartimentació

8.555,73

Títol

01.03.ON.05.01

Revestiments de paraments verticals

11.435,94

Títol

01.03.ON.05.02

Revestiments de paraments horitzontals

34.225,46

63.682,32
4.605.557,95

472.227,85

Subcapítol

01.03.ON.05

Sistema d'acabats interiors

45.661,40

Títol

01.03.ON.06.01

Sanejament

17.958,64

Títol

01.03.ON.06.02

Fontaneria

5.678,90

Títol

01.03.ON.06.03

Electricitat

15.199,98

Títol

01.03.ON.06.04

Combustibles

10.010,42

Títol

01.03.ON.06.06

ICT

2.483,04

NIVELL 2: Fase
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Títol

01.03.ON.06.09

Protecció contra incendis

7.780,51

Fase

01.01

EDIFICI B (NAU)

4.755.091,31

Títol

01.03.ON.06.11

Ajudes

4.000,00

Fase

01.03

URBANITZACIÓ

511.831,03

Títol

01.03.ON.06.12

Drets Escomeses

77.700,00

Obra

01

INB-08492

Subcapítol

01.03.ON.06

Sistema de condicionaments i installacions

Títol

01.03.ON.07.02

Sanitaris

2.989,49

Subcapítol

01.03.ON.07

Equipament

2.989,49

140.811,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.077.785,80
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.266.922,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.266.922,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.266.922,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

INB-08492

5.266.922,34
5.266.922,34

NIVELL 4: Subcapítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol

01.01.OR.00

Enderrocs i serveis afectats

275.906,79

Subcapítol

01.01.OR.01

Moviment de terres

11.913,02

Subcapítol

01.01.OR.02

Sistema estructural

527.744,62

Subcapítol

01.01.OR.03

Sistema d'envolvent

889.143,99

Subcapítol

01.01.OR.04

Sistema de compartimentació

888.943,65

EUR

EUR

6.- ÚLTIM FULL

