ANNEX 9
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Contingut a tenir en compte que s’adjunta a l’annex 9:
- programa de necessitats
- avantprojecte (pdf)
- pressupost (pdf)
- documentació geotència i topogràfica (pdf)
- fitxa PAV-1 Consell Català de l’Esport (pdf)
Programa de necessitats
L’objecte del contracte és el servei de redacció del projecte bàsic i executiu i posterior direcció d’obra
del polilleuger «Joan Rebull» d’acord amb el plec de prescripcions tècniques (avantprojecte,
pressupost, i documentació topogràfica i geotècnica).
Es tracta d’un equipament esportiu d’una superfície de 2500m2 annexa a l’actual escola Joan Rebull
de Reus.
Pel que fa al contingut del servei a prestar, el projecte ha d’incloure:
- la documentació ambiental corresponent
- la justificació de la normativa d’incendis per tal de poder sol·licitar informe al departament de la
Generalitat competent en matèria d’incendis.
- la documentació i detalls específics referents al compliment mínim del projecte bàsic esportiu del
model Pau-1 del Consell Català de l’Esport per tal de poder sol·licitar informe a l’esmentat estament
esportiu.
Pel que fa a la direcció, aquesta inclou la direcció de l’activitat ambiental. L’actuació i el preu inclouen
la legalització d'instal·lacions. Pel que fa als certificats a emetre a la finalització de l’obra es precisa que
s'hauran d’incloure els següents:
.certificat final d’obra
.certificat final de direcció de l’activitat
.certificat especific en model oficial de la part relativa a incendis per sol·licitar l’acta de comprovació
emesa per una ECA.
El preu del servei inclou les taxes derivades de les legalitzacions i comprovacions de les instal·lacions
( ECA o altres organismes col·laboradors que intervinguin).
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1.

INTRODUCCIÓ

1.1. OBJECTE D’ESTUDI I ANTECEDENTS
Per encàrrec de REUS ESPORT I LLEURE, S.A. i seguint les instruccions rebudes per part de la
direcció facultativa, s’ha realitzat l’estudi geotècnic en l’obra de referència, on s’ha projectat la
construcció d’uns edificis docents.
Els continguts del present estudi geotècnic faran referència a:
a) anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic
b) definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques d’identificació,
resistència i deformabilitat de les capes travessades
c) determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la profunditat investigada
d) anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions respecte a la
fonamentació de l’estructura (cota i tipologia de la fonamentació, capacitat de càrrega,
assentaments), ripabilitat del terreny i sismicitat.

1.2. CLASSIFICACIÓ SEGONS CTE
El projecte si be encara no està del tot definit, consistirà en edificis docents de planta baixa i dues
plantes pis, que ocuparan una parcel∙la de 2690 m2.
Segons els requeriments establerts en el CTE (Código Técnico de la Edificación, aprovat en el Real
Decreto 314/2006 del 17 de març de 2006), aquest tipus d’estructura correspondria a un edifici de
tipus C‐1, el qual podríem preveure, per informació i referències geològiques de la zona, que es
trobaria emplaçat sobre un terreny de tipus T‐1.
Atesa l’homogeneïtat obtinguda en la columna estratigràfica i geotècnica, el que signa el present
informe considera suficient i representatiu la realització d’una única secció litològica
representativa (tall estratigràfic, annex C).
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2.

TREBALLS REALITZATS

2.1. ASSAIGS IN SITU

2.1.1. Sondeigs
Durant el dia 5 de juliol de 2018 es va realitzar 4 sondeigs (S‐1, S‐2, P‐1 i P‐2) pel sistema de
percussió, alternant‐se amb la realització d’assaigs SPT a diferents fondàries en els sondeigs S‐1 i S‐
2, mitjançant una sonda hidràulica ROLATEC amb les següents característiques:
CARACTERÍSTIQUES
Pes total
850 kg
Potencia motor
13 CV
Capacitat extracció
11 Tm
barnillatge

A part de la mostra que s’obté en l’assaig SPT, aquest tipus de sondeigs, ens permet obtenir un
valor N20 que es pot correlacionar empíricament amb el colpejament N obtingut en un assaig SPT
(Standard Penetration Test).
En el cas de litologies majoritàriament cohesives podem aplicar l’expressió de Dapena et. al (2000)
següent:
NSPT = (13∙log NDPSH)‐2
Mentre que per a litologies detrítiques es recomana l’expressió de Daghler (1987):
NSPT = 25 ∙ log (1.22NDPSH )‐15,16/1,27
Els treballs de camp han estat en tot moment supervisats per un geòleg especialista en geotècnia.
2.1.2. Cotes
Tot seguit es detalla la cota relativa d’inici i la profunditat assolida en els sondeigs:
SONDEIG
S‐1
S‐2
P‐1
P‐2

COTA D’INICI
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
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PROFUNDITAT ASSOLIDA
6.0 m
6.0 m
7.6 m (REBUIG)
6.4 m (REBUIG)
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Les cotes del sondeig s’han agafat del projecte facilitat. La cota d’inici s’ha mesurat considerant
com a cota de referència 0,0 m la cota del paviment actual de la zona. Cal tenir en compte que els
valors de les cotes són orientatius (no s’han utilitzat mètodes de mesura exactes).
La profunditat assolida s’ha mesurat considerant com a cota de referència 0,0 m la d’inici del
sondeig.
Es considera la cota d’inici del sondeig la boca de la perforació en el terreny, on correspondria
també la fondària 0,0 m del sondeig. La fondària es considera creixent a mesura que es perfora i
s’aprofundeix el sondeig.
2.1.3. Assaigs SPT
A l’interior dels sondeigs es van realitzar un total de 4 SPT (Standard Penetration Test), prova que
consisteix a clavar un aparell normalitzat bipartit mitjançant la caiguda lliure d’una massa de 63,5
kg de pes, des d’una alçada de 76 cm, tal i com estableixen les especificacions definides en la
norma UNE‐EN ISO 22476‐3:2006.
Les característiques del mostrejador bipartit són les següents:
CARACTERÍSTIQUES MOSTREJADOR
Longitud
813 mm
Diàmetre exterior
51 mm
Diàmetre interior
35 mm
Pes total
7,14 kg

Aquest aparell bipartit permet la recuperació d’una mostra representativa del subsòl assajat.
La introducció de l’aparell s’efectua en tres o quatre trams de 15 cm cadascun, i s’anota el número
de cops que ha de fer la massa per permetre la penetració de l’aparell en el terreny.
El número de cops necessari per clavar l’aparell el primer tram de 15 cm s’anomena “penetració
d’assentament (N0)”. S’anomena resistència a la penetració N30 el valor total de la suma de cops
necessaris per clavar dins el terreny el mostrejador bipartit el segon i tercer trams de 15 cm.
Es pot finalitzar l’assaig si s’assoleix un número de cops ≥ 50, i es considerarà rebuig (Rb). Per a
roques toves aquest rebuig (Rb) es podria considerar en un número de cops ≥ 100.
Tota la testificació litològica recollida en els treballs de camp queda reflectida en els gràfics dels
sondeigs, adjunts en l’annex B.
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2.2. ASSAIGS DE LABORATORI
Les mostres recollides en els treballs in situ i/o de camp, han estat seleccionades pel tècnic que
subscriu per ser sotmeses als següents assaigs de caracterització mecànica i química necessaris per
a la definició geotècnica del subsòl, seguint sempre la normativa vigent.
A continuació es desglossen el assaig de laboratori realitzats, els resultats dels quals s’exposen en
capítols posteriors i se n’adjunten les actes de laboratori a l’annex D:
ASSAIG REALITZAT

NORMATIVA

NÚMERO

Granulomètrica en sòls per tamisat
Determinació dels límits d’Atterberg:
Determinació del límit líquid d’un sòl pel
mètode de l‘aparell de Casagrande
Determinació del límit plàstic d’un sòl

UNE 103101:1995

3

UNE 103104:1993

3

UNE 103103:1994

3

Humitat de sòl mitjançant l’assecat en estufa
Sòls agressius. Determinació del contingut d’ió
sulfat en sòls. Durabilitat del formigó.

UNE 103300:1993

3

UNE 83963:2008

3
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3.

CONTEXT GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE LA ZONA

Geogràficament, ens situem a la comarca del Baix Camp, al terme municipal de Reus i mes
concretament en un solar que queda delimitat per la via del tren, l’avinguda Onze de Setembre i
les actual instal∙lacions de l’escola Joan Rebull.
Topogràficament la zona es planera i a nivell pràcticament de l’avinguda i lleugerament per sota
del nivell de la via del tren.
Geològicament, ens situem a la depressió Reus‐Valls o Camp de Tarragona, fossa del Terciari, de
caràcter tectònic situada entre les serralades Prelitoral i Litoral catalanes, aquesta última situada
sota el mar a l’alçada de Reus.
A grans trets, aquesta fossa està formada, litològicament, per materials col∙luvials i al∙luvials
(argiles, llims, graves, crostes carbonatades) del Quaternari, que reposen damunt d’un substrat del
Terciari.
Segons el plànol cartogràfic de l’ICC, els materials aflorants en aquesta zona són els següents
(encerclada en vermell està la situació aproximada de la zona d’estudi):

Qvrv2

Qvrv1

Qvrv1: Conjunt de ventalls al∙luvials de la depressió de Reus‐Valls constituïts per graves i
sorres. Edat: Holocè.
Qvrv2: Conjunt de ventalls al∙luvials de la depressió de Reus‐Valls constituïts per graves,
conglomerats i sorres. Edat: Holocè.
Qal: Argiles i llims. Edat: Holocè
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4.

LITOLOGIES I/O UNITATS GEOTÈCNIQUES

A partir dels treballs realitzats, i juntament amb els coneixements de la zona, es poden definir els
següents nivells o unitats geotècniques:
4.1. NIVELL 0: Terreny remogut‐reblert heterogeni.
Superficialment i amb un gruix molt petit, de 0.2 a 0.4 m, es troba una capa de terreny remogut o
reblert heterogeni, que probablement es la conseqüència dels moviments de neteja i anivellament
que es van fer a la parcel∙la.

4.2. NIVELL A: Llims sorrenc amb graves de color marró
Per sota aquesta capa i fins a fondàries respecte a la boca dels sondeigs de 1.2 a 2.0 m, es troba un
nivell detrític constituït per llims sorrencs de color marró amb graves de pissarra principalment i
de morfologia subangulosa, en percentatges variables.
Des del punt de vista geotècnic es tracta d’un sòl de gra fi, de baixa a nul.la plasticitat, no agressiu
al formigó per contingut de sulfats en sòls, i que pot ser catalogat de mitjanament dens.
Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats:
Penetració dinàmica (N20)

11‐20 (n.cops/20cm)

Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats:
Classificació USCS

ML (SM‐GM)

% de fins (llim i argila)

54%

Humitat

6.8 %

Límit líquid

‐‐‐

Índex de plasticitat

No plàstic

Contingut en sulfats

117 mg/kg
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Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE:

Permeabilitat Kz

10‐4 ‐ 10‐7 m/s

Coeficient de balast K30

4.7‐6.2 kp/cm3

Coeficient de Poisson

0,3

Mòdul de Elasticitat

185‐375 kg/cm2

Cohesió c

0,05‐0,07 kg/cm2

Pes específic aparent δ

1,85‐1,89 tn/m³

Angle de fregament intern f

29‐31º

A partir d’aquestes observacions, i amb les correspondències amb els assaigs SPT, considerant la
relació d’aquest amb el CBR, tenim que, segons l’article 330 Terraplenes del Pliego de
Prescripciones Técnicas PG‐3, i a partir del coneixement litològic de la zona, les característiques
d’aquests materials permeten que siguin catalogats com a sòls tolerables, amb un comportament
regular com a subbase, sent necessari la col∙locació de materials seleccionats o adequats en
gruixos variables en funció de l’ús, per damunt d’aquests en el moment de voler assolir una
esplanada.

Correlació SPT‐CBR

Classificació PG‐3

TOLERABLE

CBR

5‐10

4.3. NIVELL B: Argiles vermelles amb nòduls de carbonat i graves.
Per sota del nivell A, a fondàries de l’ordre de 1.2 a 2.0 m, i fins al final dels sondeigs, es troba un
paquet cohesiu, constituït per unes argiles vermelles, en ocasions sorrenques, amb nòduls de
carbonat i graves de pissarra disperses.

9

Informe núm.: 14351/18/M07

De forma erràtica es trobem nivells detrítics grollers a base de graves i sorres amb poca matriu,
que presenten una morfologia lenticular, un gruix centimètric a decimètric i amb una distribució
espaial erràtica.
Pel que fa als nòduls de carbonat, aquests es poden acumular donant lloc a nivells carbonatats o
petites crostes calcàries, especialment per sota els 4.0 metres de fondària.
Geotècnicament es podria catalogar com a un sòl de gra fi, amb una plasticitat mitja a baixa, amb
una expansivitat no crítica, i que no presenten agressivitat al formigó per contingut de sulfats en
sòls, en funció de resultats d’arxiu.
Respecte a la seva resistència, els valors obtinguts en els assaigs SPT permeten catalogar‐los de
forts a molt forts, amb trams durs.
Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats:
Resistència SPT (N30)

20‐rebuig

Penetració dinàmica (N20)

20‐99 (n.cops/20cm)

Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats:
Classificació USCS

CL (GC)

% de fins (llim i argila)

89‐93%

Humitat

8.1‐8.3%

Límit líquid

32‐37

Índex de plasticitat

12‐15

Contingut en sulfats

189‐215 mg/kg

Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE:
Permeabilitat Kz

10‐7 ‐ 10‐9 m/s

Coeficient de balast K30

4.5‐6.5 kp/cm3

Coeficient de Poisson

0,3

Mòdul de Elasticitat

250‐500 kg/cm2

Cohesió c

0,10‐011 kg/cm2

Pes específic aparent δ

1,92‐1,94 tn/m³

Angle de fregament intern f

27‐29º

Compressió simple*

1.8‐3.5 kg/cm2

* Correlació SPT a compressió simple segons según Department of Navy (1982)
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5.

HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA

5.1. CONTEXT HIDROGEOLÒGIC
La zona objecte d’estudi es troba situada dins la conca hidrogràfica del les rieres del Baix Camp,
més concretament en l’àrea hidrogeològica 309 o Camp de Tarragona.
Els aqüífers que es troben en aquesta zona es situen en dipòsits quaternaris, concretament en
terrasses, cons i dipòsits antics. En general són aqüíferes multicapa, de tipus porós i no
consolidats.
Cal destacar que els aqüífers situats en aquesta zona, es consideren aqüífers protegits i tendeixen
a tenir certa vulnerabilitat a la contaminació per culpa de adobs agrícoles, com serien els nitrats.
5.2. NIVELL FREÀTIC
Durant l’execució dels sondeigs (05/07/2018) no es va detectar nivell freàtic fins a la màxima
fondària investigada de 7.6 metres.
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6.

SISMICITAT

6.1. SISMICITAT DE LA ZONA
Segons la Norma Básica de la Edificación (NCSE), el terme municipal de Reus presenta una
acceleració sísmica bàsica (ab) de 0,04∙g, es a dir 0,392 m/s2, i amb un coeficient de contribució k
d’1,0.
6.2. ACCELERACIÓ SÍSMICA DE CÀLCUL
L’acceleració sísmica de càlcul (ac), respon a la següent equació:
ac = S∙∙ab

On:
2

ab és l’acceleració sísmica bàsica, definida aquí com 0,04∙g (m/s )
 és el coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que s’excedeixi ac en el

període de vida que es projecti en la construcció prevista. Se’n consideren 2 valors:
construccions d’importància normal
construccions d’importància especial

=1,0
=1,3

S és el coeficient d’amplificació del terreny, que per valors on ∙ab < 0,1∙g , com seria el cas

estudiat, s’aplica S=C/1,25
I on C és un coeficient de terreny que depèn de les característiques geotècniques, agafat aquí amb
valor 1,45 (mitja ponderada) considerant un terreny tipus III‐II fins a fondàries d’uns 30,0 metres.
Per tant, s’obtenen uns valors d’acceleració sísmica de càlcul (ac), segons el tipus de construcció:
TIPUS DE CONSTRUCCIÓ
Normal

ACCELERACIÓ DE CÀLCUL, aC
0,0576∙g
0,5645 m/s2

Especial

0,0749∙g
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7.

CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES

El projecte al que fa referència el present estudi, consisteix en la construcció d’uns edificis docent
de planta baixa i una o dues plantes pis.
En aquest capítol s’exposen un conjunt de consideracions respecte de la proposta de
fonamentacions i la ripabilitat del terreny.
7.1. ESTUDI D’UNA FONAMENTACIÓ
7.1.1. Cota i tipologia de fonamentació
Agafant l’actual cota del terreny com la cota final d’explanació, considerem que la fonamentació
de les diferents estructures que es pugin construir haurien d’anar al nivell B, constituït per argiles
vermelles, en ocasions sorrenques, amb nòduls de carbonat i graves de pissarra disperses, que
mostren una consistència forta a molt forta, que se situen a fondàries de l’ordre de 1.2 a 2.0 m
respecte al nivell actual del terreny, superant en tot moment el nivell 0 i A.
Per aquest cas la tipologia de la fonamentació, aquesta podria ser a base de sabates aïllades o
continues, o petits pous de fonamentació reomplerts amb formigó pobre fins a cota de sabata.

7.1.2. Capacitat portant admissible

Per aquest cas, en funció dels resultats obtinguts en els assaigs de laboratori, SPT i DPSH, per un
valor d’influència dins del bulb de tensions d’assaig SPT de NSPT=20, i de compressió simple de 2.1
kg/cm2, a efectes del DB‐SE‐C per al càlcul de la pressió vertical admissible de servei s’obtenen els
següents valors, ja afectats per un factor de seguretat F=3.

Sabates quadrades

qadm=2,60 kg/cm2

260 kN/m2

Sabates contínues

qadm=2,20 kg/cm2

220 kN/m2
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7.1.3. Assentaments
Aplicant un valor de càrrega del terreny de 2,6‐2,2 kg/cm2 resulten, a partir del mètode Menard,
per a diferents amples de sabates (B) uns valors d’assentaments de:
AMPLADA

ASSENTAMENTS

B=1,5 m

s= 1.12 cm

B=2,0 m

s= 1.40 cm

B=3,0 m

s=1.92 cm

B=0.75 m*

s= 1,00 cm
*sabata continua

Valors admissibles pel cas que ens ocupa.
També s’han calculat els assentaments mitjançant el mètode elàstic de Schleicher (1926)
Cálculo de asientos, cimentaciones flexibles. Modelo multicapa. Schleicher (1926)

Factor de seguridad:
Ángulo respecto a vertical:

1,20
30 º

1,20
0,52 radianes
2

1

Zapata:

3

4

2,60
2,60
2,60
Carga admisible, q (kg/cm2):
2,20
1,50
2,00
3,00
Ancho cimentación, b (m):
0,75
1,50
2,00
3,00
Largo cimentación, l (m):
6,00
1,00
Profundidad de Módulo Coeficiente
8,00
1,00
1,00
inicio capa
de Young de Poisson
0,56
0,56
0,56
1,20
E (kg/cm2)
(m)
V
Esquina Centro Valor m edio Esquina Centro Valor m edio Esquina Centro Valor m edio Esquina Centro Valor m edio
0,00
350
0,20
0,54
1,07
0,91
0,61
1,22
1,03
0,75
1,51
1,28
0,98
1,96
1,66
4,00
400
0,20
0,07
0,14
0,11
0,07
0,14
0,12
0,13
0,25
0,21
0,26
0,51
0,43
10,00
450
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10,00

<-Profundidad capa rígida

0,60

1,21

3,00
B
0,75

Asientos (cm)

E
0,60
2,50
C
1,21
M
1,03

1,03

1,50
0,68
1,36
1,15

0,68

1,36
1,15
0,88
1,76
Asientos carga flexible (cm)

1,24

2,47

2,10

Carga flexible :
 Esquina :

3,00
1,24
2,47
2,10

1  υ2
Ip
E
 Centro :
s  q b

2,00

1  υ2
Ip
E
 Valor medio :

1,50

s  2q b

1,00

s  s (centro)  0.848

0,50
0,00
0,00

1,49

1,00

2,00
Ancho cimentación (m)

3,00

4,00

Carga rígida :
s  93%  s(valor medio)

Com es pot comprovar els assentaments per les tensions previstes son admissibles en tots els
casos per aquest mètode, si be lleugerament més elevats.
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7.2. RIPABILITAT
L’excavació del terreny per a l’anivellament i l’execució de les rases i pous de fonamentació no
presentarà, des del punt de vista mecànic, grans dificultats i es podrà utilitzar maquinària
convencional
Es considera que les parets dels pous presentaran prou estabilitat en el moment de la seva
obertura, si be es recomana que no es deixi passar molt de temps entre aquesta i el reompliment
amb formigó pobre.
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8.

CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS

8.1. SÍNTESI
Tipus Edificació segons CTE:

Edificis docents. Tipus C‐1. Superfície 2707 m2..

Tipus de Terreny segons CTE:

T‐1

Treballs realitzats:

4 sondeigs a percussió.

Fondària investigada:

Entre 6.0 a 7.6 m. Es van aprofundir els sondeigs fins a assolir un nivell
suficientment resistent per a l’edificació i fonamentació previstes, seguint
les recomanacions establertes en el CTE.

Unitats detectades:

Nivell 0, Terreny remogut i/o reblert. Fins a 0.2 a 0.4 m.
Nivell A, llims sorrencs de color marró amb graves de pissarra disperses.
Mitjanament dens. Fins a 1.2 a 2.0 m de fondària.
Nivell B, Argiles vermelles, a vegades sorrenques, amb nòduls de carbonat
i graves de pissarra. Presenta llantions erràtics detrítics i nivells amb un
cert grau de carbonatació. Fort a molt fort amb trams durs.

Nivell freàtic:

No

Agressivitat de sòl:

Nul∙la en tots els nivells.

Tipologia de fonamentació
proposada:

Sabates aïllades o continues a petits pous de fonamentació reomplerts
amb formigó pobre fins a cota de sabata, encastat tot en el nivell A
d’argiles vermelles fortes a molt fortes amb trams durs, que se situa a
fondàries de l’ordre de 1.2 a 2.0 m respecte a la topografia actual.

Pressió admissible,

qadm=2,60 kg/cm2
qadm=2,20 kg/cm2

Sabates quadrades
Sabates contínues

260 kN/m2
220 kN/m2

Assentaments previsibles:

Els assentaments seran inferiors a 2.5 cm i per tant admissibles.

Ripabilitat:

Nivell 0, A i B: Fàcil a normal, maquinària convencional

16
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8.2. COMENTARIS
La síntesi exposada anteriorment s’ha de considerar com a tal, caldria atendre en tot moment a les
especificacions i recomanacions recollides en el present estudi pel que fa a cadascun dels factors a
considerar en cada aspecte determinat, ja que existeixen generalitats i particularitats que
s’esmenten en cadascun dels capítols i apartats específics.

Mediterrània de Geoserveis, SL resta a la vostra disposició per a tots aquells comentaris o
aclariments que, respecte d’aquest estudi, ens vulgueu fer, així com per a qualsevol dubte que es
plantegi durant els moviments de terres i l’obertura de rases de fonamentació quant al tipus de
terreny observat, per tal de determinar el tipus d’actuació més convenient a seguir.
El present estudi ha estat redactat en tot moment considerant els requisits establerts per la
normativa i la legislació vigent.

Cambrils, 30 de juliol de 2018

Joan Recasens i Bertran
Geòleg col∙legiat núm. 1366
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ANNEX A.

PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS TREBALLS DE CAMP

TALL A-A’
S-1

P-2

P-1

S-2
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SITUACIÓ GENERAL
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1:1000

A. PLÀNOL DE SITUACIÓ
DELS TREBALLS DE CAMP

ANNEX B.

GRÀFIC DELS SONDEIGS I REPORTATGE FOTOGRÀFIC

DATA DE REALITZACIÓ DE L'ASSAIG O SONDEIG: 05/07/18

2,0

Profunditat (m)

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

8
14
12
11
8

N30

LITOLOGIES / OBSERVACIONS
Nivell 0: Terreny remogut- reblert

12
12
13
15
12
14

38
27
45
33
78
85
45
62
48
59
65

COLPEIG
SPT

ASSAIGS

100

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10

GLHS

1,0

10

0,0

1

Nre. de cops per 15 cm

GLHS

COLPEIG

NIVELL FREÀTIC: NO
NRE. DE
COPS

COTA RELATIVA: +0,0 m
PROFUND.

SONDEIG S-1

ROLATEC

MÀQUINA:

7
8
12
13

Nivell A: Llim marró amb graves de
pissarra disperses. Mitjanament dens.
20

SONDEIG S-1

Nivell B: Argiles vermelles amb graves
8
7 20 de pissarra disperses o be constituint
13
llantions erràtics de gruix centimètirc.
60
Presenta nòduls de carbonat i nivells
carbonatats intercalats erraticament.
Fort a molt fort amb trams durs.

Final a 6,0 m

SPT DE 1,00 a 1,60 m

SPT DE 3,00 a 3,40 m
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DATA DE REALITZACIÓ DE L'ASSAIG O SONDEIG: 05/07/18

1,0

2,0
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3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0
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1,2
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1,6
1,8
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4,0
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6,6
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8,0
8,2
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19
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87
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N30

COLPEIG
SPT

ASSAIGS

100

10

0,0

1

Nre. de cops per 15 cm

LITOLOGIES / OBSERVACIONS
Nivell 0: Terreny remogut- reblert

GLHS

COLPEIG

NIVELL FREÀTIC: NO
NRE. DE
COPS

COTA RELATIVA: +0,0 m
PROFUND.

SONDEIG S-2

ROLATEC

MÀQUINA:

10
12 30
18
18

Nivell A: Llim marró amb graves de
pissarra disperses. Mitjanament dens.

SONDEIG S-2

Nivell B: Argiles vermelles amb graves
42
58 Rb de pissarra disperses o be constituint
90
llantions erràtics de gruix centimètirc.
Presenta nòduls de carbonat i nivells
carbonatats intercalats erraticament.
Fort a molt fort amb trams durs.

Final del sondeig a 6,0 m

SPT DE 1,00 a 1,60 m

SPT DE 3,00 a 3,20 m
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DATA DE REALITZACIÓ DE L'ASSAIG O SONDEIG: 05/07/18
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N30

COLPEIG
SPT

100

10

0,0

1

Nre. de cops per 15 cm

ASSAIGS

COLPEIG

NIVELL FREÀTIC: NO
NRE. DE
COPS

COTA RELATIVA: +0,0 m
PROFUND.

SONDEIG P-1

ROLATEC

MÀQUINA:

LITOLOGIES / OBSERVACIONS
Nivell 0: Terreny remogut- reblert
Nivell A: Llim marró amb graves de
pissarra disperses. Mitjanament dens.

Nivell B: Argiles vermelles amb graves
de pissarra disperses o be constituint
llantions erràtics de gruix centimètirc.
Presenta nòduls de carbonat i nivells
carbonatats intercalats erraticament.
Fort a molt fort amb trams durs.
SONDEIG P-1

Final del sondeig a 7,6 m
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I REPORTATGE FOTOGRÀFIC

DATA DE REALITZACIÓ DE L'ASSAIG O SONDEIG: 05/07/18
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N30

COLPEIG
SPT

100

10

0,0

1

Nre. de cops per 15 cm

ASSAIGS

COLPEIG

NIVELL FREÀTIC: NO
NRE. DE
COPS

COTA RELATIVA: +0,0 m
PROFUND.

SONDEIG P-2

ROLATEC

MÀQUINA:

LITOLOGIES / OBSERVACIONS
Nivell 0: Terreny remogut- reblert

Nivell A: Llim marró amb graves de
pissarra disperses. Mitjanament dens.

Nivell B: Argiles vermelles amb graves
de pissarra disperses o be constituint
llantions erràtics de gruix centimètirc.
Presenta nòduls de carbonat i nivells
carbonatats intercalats erraticament.
Fort a molt fort amb trams durs.

SONDEIG P-2

Final del sondeig a 6,4 m
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B. GRÀFIC DEL SONDEIG
I REPORTATGE FOTOGRÀFIC

ANNEX C.

TALLS ESTRATIGRÀFICS INTERPRETATIUS

Tall A-A’

S-2

P-2

P-1

S-1

0,0

0,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,0

4,0

4,0

5,0

5,0

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

Llegenda
Nivell O: Terreny remogut i/o reblert heterogeni.
Nivell A: Llim sorrenc color marró amb graves de pissarra disperses. Mitjanament dens.
Nivell B: Argila vermella en ocasions sorrenca amb nòduls de carbonat i graves de pissarra disperses
Presenta llantions detrítics i nivells carbonatats. Fort a molt fort amb trams durs.

* Aquests talls estratigràfics són el resultat d’una interpolació entre els punts de sondeig realitzats i, per tant, s’han d’interpretar amb les naturals reserves.
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C. TALLS ESTRATIGRÀFICS
INTERPRETATIUS

ANNEX D.

ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI

LABORATORI D’ASSAIGS
Adreça:
Data de recepció:

C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
Data de sortida:

05-07-18

12-07-18

D. ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI
Expedient
Informe núm.:
Peticionari:

14351/18/M07
Mediterrània de Geoserveis, SL

CAMBRILS

Mostres
Identificació i procedència de les mostres
Nre. de mostres:
3 mostres de sòl
Assaigs realitzats:
3 Granulometria per tamissat
3 Humitat natural
3 Límits d'Atterberg
0 Densitat d'un sòl
3 Contingut en sulfats agressius al formigó
0 Acidesa Bauman-Gully
0 Compressió simple en sòls
0 Compressió simple en roca
0 Expansivitat Lambe
0 Contingut en matèria orgànica
0 Contingut en guixos
0 Contingut en sals solubles
0 Contingut en carbonats
0 Próctor Modificat
0 Próctor Normal
0 CBR
0 Inflament lliure
0 Col·lapse
0 Pressió d'inflament
0 Tall directe
0 Edòmetre

0
0
0
0
0
0
0
0

mostra d'aigua
determinació de pH
contingut en clorurs
contingut en amoni
contingut en sulfats
contingut en magnesi
diòxid de carboni lliure
residu sec a 180ºC

Informe
El present informe consta de 3 actes de resultats, numerades correlativament i segellades. Els resultats obtinguts en aquest
informe només afecten els materials sotmesos a assaig.
L’informe no podrà ser reproduït totalment o parcial sense l’autorització per escrit del laboratori d’assaig.
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT D'ASSAIGS DE LABORATORI

CAP DE LABORATORI

Joan Recasens Bertran

Joan Recasens Bertran

Cambrils, 13 de juliol de 2018

1/3

IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI - C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME:
Peticionari:

14351/18/M07

M1

Adreça de l'obra*:

Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS
B-43531516
ESCOLA JOAN REBULL Av. Onze de setembre
REUS

Procedència*:

Sondeig S-1

Fondària*:

SPT de 1,0 a 1,6 m (s'agafan els primers 30 cm)

Data de recepció:

05/07/2018

Data d'assaig:

06/07/2018

Descripció mostra:

Llim sorrenc ab graves.

Data de finalització:

12/07/2018

*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103-101/95)

% que passa
acumulat

100
80
63
50
40
25
20
12,5
10
5
2
0,4
0,08

90
80

100
97
91
68
54

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103-103/94)
Límit plàstic (UNE 103-104/93)
Índex de plasticitat
Matèria orgànica (UNE 103-204/93)
Humitat natural (UNE 103-300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman-Gully (UNE 83962/08)
Contingut de carbonats (UNE 103-200/93)
Densitat del sòl (UNE 103-301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10-302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103-109/95)

% que passa acumulat

Tamís UNE
7050 (mm)

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA
100

70
60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

Tamís UNE 7050 (mm)

Compressió simple (UNE 103-400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
no plàstic
%
6,8 %
117 mg/kg
ml/kg
%
g/cm3
g/cm3

Densitat seca (g/cm3)
Humitat (%)
Tall directe (UNE 103-401/98)
Angle de fregament intern
Cohesió (kPa)
Inflament Lambe (UNE 103-600/96)
Índex d'expansivitat (MPa)
Canvi potencial de volum
Observacions:

Cambrils, 13 de juliol de 2018
Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366

Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)
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IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI - C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME:
Peticionari:

14351/18/M07

Adreça de l'obra*:

Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS
B-43531516
ESCOLA JOAN REBULL Av. Onze de setembre
REUS

Procedència*:

Sondeig S-1

Fondària*:

SPT de 3,0 a 3,6 m

Data de recepció:

05/07/2018

Data d'assaig:

06/07/2018

Descripció mostra:

Argila vermella

Data de finalització:

M2

12/07/2018

*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103-101/95)

% que passa
acumulat

100
80
63
50
40
25
20
12,5
10
5
2
0,4
0,08

90
80

100
99
98
97
94
89

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103-103/94)
Límit plàstic (UNE 103-104/93)
Índex de plasticitat
Matèria orgànica (UNE 103-204/93)
Humitat natural (UNE 103-300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman-Gully (UNE 83962/08)
Contingut de carbonats (UNE 103-200/93)
Densitat del sòl (UNE 103-301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10-302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103-109/95)

% que passa acumulat

Tamís UNE
7050 (mm)

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA
100

70
60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

Tamís UNE 7050 (mm)

37,2
22,3
14,9

Compressió simple (UNE 103-400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)

Densitat seca (g/cm3)
%
Humitat (%)
Tall directe (UNE 103-401/98)
8,1 %
189 mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
Inflament Lambe (UNE 103-600/96)
%
3
g/cm Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum
Observacions:

Cambrils, 13 de juliol de 2018
Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366

Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

0,01
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IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI - C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME:
Peticionari:

14351/18/M07

M3

Adreça de l'obra*:

Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS
B-43531516
ESCOLA JOAN REBULL Av. Onze de setembre
REUS

Procedència*:

Sondeig S-2

Fondària*:

SPT de 1,0 a 1,6 m (s'agafen els ultims 30 cm)

Data de recepció:

05/07/2018

Data d'assaig:

06/07/2018

Descripció mostra:

Argila vermella amb nòduls i alguna grava

Data de finalització:

12/07/2018

*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103-101/95)

% que passa
acumulat

100
80
63
50
40
25
20
12,5
10
5
2
0,4
0,08

90
80

100
100
99
98
97
93

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103-103/94)
Límit plàstic (UNE 103-104/93)
Índex de plasticitat
Matèria orgànica (UNE 103-204/93)
Humitat natural (UNE 103-300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman-Gully (UNE 83962/08)
Contingut de carbonats (UNE 103-200/93)
Densitat del sòl (UNE 103-301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10-302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103-109/95)

% que passa acumulat

Tamís UNE
7050 (mm)

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA
100

70
60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

Tamís UNE 7050 (mm)

32,4
20,5
11,9

Compressió simple (UNE 103-400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)

Densitat seca (g/cm3)
%
Humitat (%)
Tall directe (UNE 103-401/98)
8,3 %
189 mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
Inflament Lambe (UNE 103-600/96)
%
3
g/cm Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum
Observacions:

Cambrils, 13 de juliol de 2018
Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366

Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)
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ANNEX E.

FORMULACIÓ

E. FORMULACIÓ

E1. Fonamentació superficial en nivells detrítics
Segons el CTE, en materials granulars la capacitat portant admissible es troba més limitada per
l’assentament que no pas pel enfondrament.
En conseqüència podem utilitzar les següents expressions extretes del CTE:
Si B<1,2 m

qas 12N 1

D
3B

S
25

Si B 1,2 m

qas

D
8N 1
3B

S
25

B 0,3
B

2

On:
N és un valor mitjà de l’assaig SPT en la zona d’influència (adimensional)
D és la profunditat d’encastament de la sabata (m)
B és l’amplada del fonament (m)
S és l’assentament màxim admissible (mm)
E2. Assentaments
Pel què respecta al càlcul dels assentaments, s’ha partit de la fórmula de Menard, que integra en
el càlcul la part elàstica i la part plàstica.

W

2qB0
9Ed

fdB
B0

fcqB
9Ec

on:
W és l’assentament previsible
q és la pressió mitjana efectiva que aplica el fonament
Bo és la longitud de referència igual a 60 cm
B és el diàmetre del fonament
E és el mòdul de deformació del terreny. Aquí E = Nspt/k
fd i fc són els coeficients de forma que depenen de la relació L/B del fonament
és el coeficient que depèn del tipus de terreny i de la relació E/Pl

ANNEX F.

TAULES DE REFERÈNCIA

F. Taules de
d referènciia
Taula 1. Sim
mbologia dell sondeig
SÍMB
BOL

DESC
CRIPCIÓ

m.l..0

(X))

Assaaig SPT

m.l..f
m.l..0

P

Mostra plastificada
p

m.l.f
m.l..0

Mostra inalterada

I
m.l..f
m.l..0

AP
P

Assaig prressiomètric

m.l..f

SÍM
MBOL
G
S
Ex
E
Ed
E
Co
C
In
Mo
M
ss
s
Gx
G
C
Pi
BG
B

D
DESCRIPCIÓ
Granulometriaa
G
C
Contingut
en ssulfats
E
Expansivitat
Laambe
E
Edòmetre
C
Col·lapse
Inflament
M
Matèria
orgàn
nica
C
Contingut
en ssals solubles
C
Contingut
en gguixos
C
Carbonats
en ssòls
P
Pressió
d’inflament
B
Baumann‐Gul
ly

Taula 2. Compacitat de les sorres
CLASSSIFICACIÓ
Mo
olt fluixa
Fluixa
Mitjanaament densa
Densa
Mo
olt densa

ÍNDEEX NSPT
<
<4
4‐‐10
11
1‐30
31
1‐50
>50

Taula 3. Consistència de
e les argiles
CLASSIFICACIÓ
C
Ó
Molt tova
Tova
Modeeradament ferma
Ferma
Molt ferma
Dura

RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ SIMPLEE qu(kPa)
0‐25
25‐50
0
50‐100
0
100‐20
00
200‐40
00
>400
0

Taula 4. Denominació matisada
m
de sòls granulaars(1) . Percen
ntatge de fin
ns <35%

Nom princcipal
Nom secun
ndari
Amb indicis de
Alguna cossa
Bastant

DEN
NOMINACIÓ
Grrava o sorra
Sorren
nca o amb gravva
Llim
ms o argiles
Llimo
osa o argilosa
Llimo
osa o argilosa

% D’ARGILA I LLIM
‐
‐
1‐10
10‐20
25‐35

(1) Els termes arrgila i argilosa de la taula s’han d’utilitzzar quan es tracti dee fins plàstics i els te
ermes llim i llimosa,, quan els fins no sigguin plàstics o poc plàstics segons el
criteri de Cassagrande

Taula 5. Denominació matisada
m
de sòls fins. Pe
ercentatge de
e fins >35%
DEENOMINACIÓ
Ó
Arrgila o llim
Sorrenc/eenca o amb grrava

Nom princcipal
Nom secundari

% DE SORRA I GRAVA
<35
35‐65
5

Taula 6. Sistema unificaat de sòls – USCS
U
GRU
UPS PRINCIPALLS

GRA
AVES I SÒLS
DE GRAVES

SÒLS DEE GRA
GROLLLER
Més del 50%
del materiaal queda
retingut so
obre el
tamís núm
m. 200

Més del 50%
M
d la fracció
de
grrollera passa
pel tamís
núm. 4

Més del 50%
M
d la fracció
de
grrollera passa
pel tamís
núm. 4

DESCR
RIPCIÓ DEL SÒ
ÒL

GW

Graaves ben grad
duades barrejaa de graves
i sorres. Amb pocs fins o se
ense ells.

GRAVES NETES
N
GP

GRAVES AM
MB FINS
Més del 12% de fins

SOR
RRES I SÒLS
SORRENCS

SÍM
ÍMBOLS

GM
GC

Gravves argiloses.
Barreja de grava‐sorra‐aargila.

SW

Sorres ben grraduades. Sorrres amb
graves. Amb pocs fins o se
ense ells.

SP

Sorres mal grraduades. Sorrres amb
grava. Amb p
pocs fins o sen
nse ells.

SM

Sorres llimosees. Barreja so
orra‐llim.

SC

So
orres argiloses. Barreja so
orra‐argila.

SORRES NETES
N

SORRES AM
MB FINS
Més del 12% de fins

ML
LLIMS I ARGILES
Límit líquiid menor de 50

CL

SÒLS DE GRA
G FI
OL

Més del 50%
del material passa pel
m. 200
tamís núm

LLIMS I ARGILES

Graves mal ggraduades. Barreja de
graves i sorres.. Amb pocs fin
ns o sense
ells.
Gravves llimoses.
Barreja dee grava‐sorra‐‐llim.

Llims inorgànicss i sorres moltt fines. Pols
de roca. Sorres fines llimoses o
aargiloses.
Argiles inorgàniques de plasticitat baixa
a mitja. Argilees amb gravess. Argiles
s
sorrenques.
A
Argiles llimoses. Argiles
m
margoses.
Llims orgàn
nics i argiles llimoses
orgàniquees poc plàstiq
ques.

MH

Llim
ms inorgànicss. Sorra fina micàcia
m
o de
diatomees. Llims plàsttics.

CH

A
Argiles
inorgàn
niques molt plàstiques.

OH

A
Argiles
i llims orgànics de plasticitat
p
mittjana a alta.

PT

Turbes i ssòls molt orgànics.

Límit líquid major de 50

SÒLLS ORGÀNICSS.
Molt compressibles i de fàciil identificació, geeneralment de co
olor gris.

t
Taula 7. Esttabilitat del terreny
GR
RAU

CAR
RACTERÍSTIQU
UES

moltt bona

Les parets de
d fins a 3,0 m es mantind
dran verticals durant períod
des de tempss raonables,
habituals en
n la construccció.

bo
ona

Les parets de
d fins a 3,0 m es mantind
dran verticals durant períod
des de tempss raonables,
habituals en
e la construccció, si bé ess poden deteectar petits p
punts inestables que no
suposarien problemes importants, però
p
que cal tenir en com
mpte durant els treballs
ó.
d’excavació

mittjana

Les parets de
d fins a 3,0 m es mantindrran verticals durant
d
períodees de temps habituals
h
en
la construcció, tot i que cal preveure
e que les heteerogeneïtats d
degudes a less variacions
litològiquess poden signifficar inestabilitats puntuals, que caldrà tenir en compte sobretot
per a la segguretat del perrsonal que tre
eballi a prop de
d les parets.

baaixa

Les parets no s’aguanten en la verticcal i, per tantt, es preveuen
n caigudes co
onstants de
e dificultarà trreballar a prop de les excavvacions.
fragments i falques de teerreny, fet que

moltt baixa

Les parets no s’aguanten en la verticcal i s’esfondren immediattament desprrés de cada
p treballar sense sistem
mes de conten
nció en les
passada dee la maquinària. No s’hi pot
parets.

Taula 8. Rip
pabilitat del terreny
GR
RAU

CAR
RACTERÍSTIQU
UES

moltt difícil

L’excavació
ó del terreny presentarà ce
ertes dificultaats de forma ggeneralitzada, per la qual
cosa caldràà preveure maaquinària de potència
p
elevaada auxiliada per un martell hidràulic o
picador.

difícil

L’excavació
ó del terrenyy es podria re
ealitzar amb maquinària cconvencional de potència
mitjana, si bé cal preveure la intercaalació de tram
ms més durs, o
on sigui necesssari emprar
maquinàriaa de potència alta, auxiliada per un marttell hidràulic o picador.

normal

L’excavació
ó del terrenyy es pot reaalitzar amb maquinària
m
co
onvencional de
d potència
mitjana dee forma general, sense desscartar que en alguns tram
ms més o men
nys endurits
disminueixxi, de forma puntual, el rendiment de la maquinària.

fààcil

L’excavació
ó del terrenyy es pot reaalitzar amb maquinària
m
co
onvencional de
d potència
mitjana sense cap dificu
ultat.

molt fàcil

L’excavació
ó del terrenyy es pot reaalitzar amb maquinària
m
co
onvencional de
d potència
mitjana sense cap dificu
ultat, fins i tot es pot preveu
ure excavar‐lo
o manualmentt.

Consell Català
de l’Esport

Programa bàsic de mòdul
Juliol 2005

Superfície total
Mòdul PAV-1
Aforament del mòdul
Espai esportiu
Vestidors
Espectadors

1.000 m2

30 persones
40 persones
100 persones

Generalitat
de Catalunya

Fitxes
tècniques
d'equipaments
esportius

Pavelló bàsic poliesportiu

Superfície útil mínima dels espais esportius i complementaris
2 vestidors grups i serveis
Pista poliesportiva
608 m2
1 vestidor tècnics-àrbitres
Grades
110 m2
1 servei de pista
Vestíbul i control d’accessos
40 m2
1 magatzem material
Zona d'administració
8 m2
1 serveis per al públic
Neteja i magatzem auxiliar
6 m2
Infermeria
8 m2
Instal·lacions tècniques
10 m2

PAV-1

70
8
3
20
20

m2
m2
m2
m2
m2
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Consell Català
de l’Esport

Espai esportiu

Generalitat
de Catalunya

Pavelló bàsic poliesportiu

Juliol 2005

Espai esportiu
Pista poliesportiva de 32 x 20 m
Alçada mínima del sostre 7 m
Marcatges mínims
Basquetbol, línies de 5 cm (blanc)
Voleibol, línies de 5 cm (blau)
Bàdminton, línies de 4 cm (negre)

Fitxes
tècniques
d'equipaments
esportius

1 camp
1 camp
2 camp

Material esportiu mínim
Cistelles basquetbol penjades
Pals i xarxa voleibol
Pals i xarxa bàdminton
Espatlleres dobles
Plints de 5 elements
Poltre
Matalassos (200 x 100 x 5 cm)

2 ut.
1 ut.
2 ut.
6 ut.
1 ut.
1 ut.
2 ut.

PAV-1

Matalàs (300 x 200 x 20 cm)
Minitramp
Bancs suecs 2,70 m

1 ut.
1 ut.
4 ut.

Ancoratges mínims
Pals de voleibol
Aparells de gimnàstica

2 ut.
5ut.
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Fitxes
tècniques
d'equipaments
esportius

REQUERIMENTS TÈCNICS
Pavelló bàsic poliesportiu

PAV-1
Criteris funcionals

Criteris de seguretat

o
o
o

o

o

o
o

o
o
o
o

Previ a la redacció del projecte cal disposar d’un estudi geotècnic
adequat a les característiques del solar.
Justificar el compliment de la legislació vigent de l’edificació (accions
en l’edificació, acer, formigó, aïllament tèrmic i acústic, protecció
contra incendis,...), del Reglament electrotècnic de baixa tensió i dels
reglaments d’instal·lacions tècniques en els edificis (gas, aigua calenta
sanitària, calefacció...).
Justificar el compliment del Reglament d’espectacles vigent, amb
l’obtenció de la llicència d’activitats classificades on constin l’amplada
de les vies públiques d’accés, les sortides, les vies d’evacuació i les
dimensions i la visibilitat de les grades i dels serveis per als espectadors.
Considerar les mesures de prevenció de la legionel·losi establertes per
la legislació vigent en el disseny de la instal·lació d’aigua calenta
sanitària i la xarxa de protecció contra incendis.
Senyalitzar els espais i els recorreguts, indicant les vies d’evacuació
i les restriccions de pas.
Situar els vestidors al nivell de l’espai esportiu.
Protegir tots els desnivells superiors a 60 cm amb baranes d’una
alçada no inferior a 1 m que no deixin escletxes de més de 12 cm ni
es puguin escalar.
El paviment de l’espai esportiu ha de complir les prescripcions
establertes a l’informe UNE 41958 IN, amb una absorció d’impactes no
menor del 25% en els puntoelàstics i del 40% en la resta. Ha de ser
de color clar i acabat mat.
Els paviments dels espais complementaris amb presència d’aigua
s’han de construir amb pendents no menors de l’1% ni superiors al 2%
cap a les canaletes i buneres de desguàs i no han de lliscar amb peu
nu i moll.
La propietat de lliscament dels paviments s’ha d’acreditar amb el
certificat d’un laboratori d’assaig, d’acord amb les normes UNE-EN que
siguin d’aplicació. En tot cas seran paviments de classe 3 d’acord amb
el que estableix el Código Técnico de la Edificación- – SU1 Seguridad
frente al riesgo de caidas, assolint un valor de Rd major que 45,
mesurada segons la norma UNE-ENVI12633. D’altres sistemes de
mesura com els establerts en la normativa de seguretat laboral o la
norma DIN 51097, també ofereixen referències vàlides per a la tria de
paviments segurs. En aquest darrer cas, la seva classificació ha
d’assolir el grau A.
No s’han d’instal·lar plats de dutxa, que cal substituir per un paviment
no lliscant en pendent del 2% amb una canaleta de recollida arran de
terra al costat de la paret, sota el ruixador, sense graons ni regruixos.
Es recomana que el paviment acrediti que assoleix el grau B segons
la norma DIN 51097.
Revestir el perímetre de l’espai esportiu fins a no menys de 2 m d’altura
(recomanat 2,40 m) amb material no abrasiu, sense arestes ni reclaus
que integri en el mateix pla totes les portes de l’espai esportiu, amb les
manetes encastades i que no sobresurtin quan s’obren. Es recomana
el revestit amb un arrambador esmorteïdor, resistent als cops i fàcil de
mantenir.
Arrodonir les arestes dels revestiments verticals amb un radi mínim d’1
cm.
El material esportiu i els seus ancoratges compliran les prescripcions
establertes a les normes UNE EN que siguin d’aplicació, fet que ha de
ser acreditat amb el certificat d’un laboratori d’assaig aportat pel
subministrador.
Penjar les cistelles de bàsquet de la coberta o de les parets, de manera
que no es recolzin al terra i es puguin emmagatzemar plegades al
sostre o a la paret.
Tots els vidres han de ser resistents als cops i no produir fragments
tallants en trencar-se. Els tancaments transparents es senyalitzaran
amb claredat.
Els llums, els revestiments i d’altres elements fixats al sostre de l’espai
esportiu han de ser resistents als impactes.
Les portes han de ser reforçades, resistents als cops i a la humitat,
amb els panys mestrejats i la ferramenta resistent i inoxidable. Es
recomana que les frontisses no permetin desmuntar les fulles sense
utilitzar eines.
Les portes han de disposar de tiradors i manetes de fàcil accionament,
de sistemes de retenció si han de romandre obertes i de molles de
tancament amortit automàtic que evitin el tancar-se de cop.
A les portes dels espais utilitzats per nens de menys de 6 anys s’ha
de protegir la trobada entre el marc i la fulla en el costat de les frontisses
fins a una alçada d’un metre, de manera que no s’hi puguin introduir
els dits.
Les portes de doble sentit d’obertura han de disposar d’un element
transparent a l’alçada de la vista que permeti percebre si hi ha algú a
l’altre costat abans d’empènyer-la per obrir-la.
Limitar la temperatura de consum de l’aigua calenta a 38ºC amb
vàlvules barrejadores termostàtiques automàtiques.
Dotar la instal·lació amb un equip de megafonia per donar avisos.
Disposar una instal·lació de telecomunicació i un sistema de seguretat
per alertar en cas d’intrusió. S’aconsella la instal·lació d’un circuit de
televisió per vigilar els espais no visibles des del control.

Normativa tècnica d’obligat compliment

o

o
o
o
o

o

o

o
o

o

o
o
o

Els requeriments d’aquest mòdul i el seus aforaments s’han previst en funció
de les activitats definides al PIEC. Per a supòsits diferents, el projecte ha
d’adaptar-se a les noves necessitats definides al projecte de gestió de la
instal·lació.
Justificar el compliment de la normativa de promoció de l’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques.
Dimensionar i equipar la infermeria com a vestidor individual de gran
adaptació, amb vàter, dutxa, rentamans i llitera.
Dimensionar els accessos proporcionats al nombre d’usuaris previstos i al
mitjà de transport que aquests utilitzin. És preceptiu resoldre l’aparcament
de vehicles quan es preveu l’accés rodat a l’equipament de motocicletes,
automòbils i/o autocars.
Disposar d’un accés pels usuaris clarament assenyalat. Indicar en lloc
visible i de manera clara i permanent el nom de la instal·lació, del titular i del
gestor de la instal·lació.
Controlar els accessos a la instal·lació, als vestidors i a les grades, amb
visibilitat sobre la pista i centralització del comandament de les instal·lacions
tècniques.
Separar les circulacions d’esportistes i d’espectadors.
Accedir a l’espai esportiu a través dels vestidors, pel passadís de calçat
esportiu.
Assegurar la visibilitat òptima de la pista des de les grades. Accedir des de
la part superior per un passadís de no menys d’1,80 m d’amplada lliure. En
cap cas l’alçària màxima de la primera grada pot superar la meitat de la
distància entre la grada i la línia més propera dels marcatges principals.
Restringir els accessos a la sala d’instal·lacions tècniques, tant des de
l’interior per manteniment, com des de l’exterior pels abastaments i a l’espai
esportiu des de l’exterior per abastament i des del vestíbul per actes no
esportius.
L’altura lliure mínima entre el paviment de la pista i els elements de sostre:
7 m. Es recomana que no sigui inferior a 8,5 metres.
Considerar les sobrecàrregues i disposar les subestructures necessàries
que permetin penjar del sostre les cistelles, els projectors, els conductes
de climatització, etc.
L’estructura dels espais complementaris ha de deixar la planta lliure de
manera que no condicioni la distribució dels espais i en faciliti la modificació
i ampliació.
Il·luminar l’espai esportiu amb l’adequada disposició de les obertures de
façana i coberta per tal de fer arribar llum solar difosa de manera uniforme
i suficient, evitant els enlluernaments. En cas d’il·luminació horitzontal, es
recomana que la superfície de les lluernes no sigui menor del 10% ni major
del 20% de la de l’espai esportiu. En cas d’il·luminació vertical, es recomana
que la superfície de les finestres sumi el 25% de la planta, obrint el doble a
nord que a sud. Els tancaments a est i oest i de darrera de les porteries han
de ser cecs.
Enllumenar l’espai esportiu amb un nivell i una uniformitat adequades a l’ús
al qual es destini. Es recomana instal·lar làmpades de vapor de mercuri amb
halogenurs metàl·lics o fluorescents de color corregit, amb dues enceses
d’uns nivells mínims d’il·luminació mitjans de 200 i 400 lux amb una uniformitat
mitjana no menor del 0,5.
El nivell mitjà de l’enllumenat dels vestidors, serveis i dutxes no ha de ser
inferior a 150 lux. Al vestíbul i als passadissos 100 lux, amb una uniformitat
del 0,5.
Situar el magatzem de material esportiu en el perímetre de la pista, a nivell
amb el paviment. Es recomana que al seu interior es pugui inscriure un cercle
de 4 m de diàmetre. El pas lliure de la porta del magatzem ha de permetre
guardar el material amb facilitat. Es recomana basculant, mínim de 2,50 x 2,20
m.
L’amplada dels passadissos no ha de ser inferior a 1,50 m. Si són via
d’evacuació 1,80 m.
L’altura del sostre dels vestidors i passadissos no ha de ser inferior a 2,8
m i lliure no menys de 2,5 m.
Als vestidors hi haurà mig metre útil de banc per cada persona del seu
aforament.
La distància lliure mínima entre dos bancs enfrontats dels vestidors no serà
menor d’1,2 m. Es recomanen 1,8 m.
La distància lliure mínima entre un banc dels vestidors i els armaris davant
seu no serà menor d’1 m. Es recomanen 1,5 m.
Com a mínim hi haurà una dutxa per cada 5 persones i un vàter i un rentamans
per cada 25 persones de l’aforament dels vestidors. Als serveis d’homes
es poden substituir dos urinaris per cada vàter, si resta almenys un vàter.
A cada vestidor de grup hi ha d’haver un vàter, un rentamans, 6 dutxes, 10
metres de banc, 40 penjadors i 2 armaris grans.
L’espai útil de cada dutxa no serà menor de 0,8 x 0,8 m, amb un pas lliure
per accedir-hi de 0,8 m d’amplada com a mínim.
El pas lliure de les portes no ha de ser menor de 0,80 x 2,10 m.
Especificar i pressupostar en el projecte el material esportiu, els ancoratges,
les xarxes de protecció, els marcatges dels diferents esports, la senyalització
i el mobiliari dels vestidors.
Sonoritzar l’espai esportiu amb altaveus, micròfons al control i a la pista i un
equip de so amb amplificació i equalització connectat a una presa de terra
independent.

Criteris de construcció
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Fitxes
tècniques
d'equipaments
esportius

REQUERIMENTS TÈCNICS
Pavelló bàsic poliesportiu

PAV-1

Criteris d’habitabilitat
Higiene
Els espais complementaris humits, com els vestidors, els serveis i les
dutxes, compliran els requisits mínims d’habitabilitat establerts per als
edificis d’habitatges.
Els paviments dels espais complementaris han de ser impermeables,
imputrescibles i no susceptibles de constituir-se en substrat per al
creixement microbià.
El segellat de les juntes dels paviments i dels revestiments dels vestidors,
de les dutxes i dels serveis amb materials impermeables i antibacterians.
Els paraments verticals dels vestidors, les dutxes i els serveis, es
revestiran a 2 m d’alçària amb materials impermeables, resistents, de
manteniment i reparació fàcils. És recomanat revestir-los a tota l’alçària.
No s’ha d’utilitzar el guix, les escaioles o les pintures no rentables als
revestiments de les parets i sostres dels espais humits.
o Si hi ha fals sostre als vestidors o els serveis, ha de ser inalterable a la
humitat i resistent als cops.
o Arrodonir les trobades dels paviments amb els paraments verticals amb
un radi no inferior a 2,5 cm.
Els revestiments dels paraments verticals dels vestíbuls, els passos i les
escales han de ser resistents, de manteniment i reparació fàcil o bé es
disposarà un arrambador protector de no menys d’1,2 m d’altura.
Instal·lar preses d’aigua per a mànega a les zones de vestidors, dutxes,
serveis, locals d’instal·lacions tècniques i espais amb terres en pendent
i desguassos.
o Instal·lar fluxòmetres per ruixar els vàters i els urinaris.
o Muntar els rentamans volats, recolzats a les parets i sense peus.
o Renovar l’aire de l’espai esportiu amb una ventilació forçada que aporti 2,5
dm³/s i m² de superfície.
o Renovar l’aire dels vestidors instal·lant una extracció forçada a les dutxes
i als serveis de 12 volums/hora.
Manteniment
Disposar a l’abast les escomeses necessàries per garantir els
subministraments que es requereixin.
Als espais complementaris els paviments han de ser d’alta resistència al
desgast, impermeables, imputrescibles i de fàcil neteja.
Protegir la fusteria interior de la humitat aixecant 10 cm del terra els marcs
i les portes en els vestidors, les dutxes i els serveis.
El mobiliari i els accessoris han de ser aptes per a un ús públic, de disseny
ergonòmic, estables al bolcat, sense arestes vives o elements esmolats,
reforçats i resistents a l’ús vandàlic i a la humitat.
Els elements metàl·lics situats en l’exterior o en espais humits han de ser
inoxidables o trobar-se adequadament protegits i ser registrables. En els
locals amb presència d’aigua, les dutxes, els vestidors i els serveis s’han
de connectar a terra amb una xarxa equipotencial.
Els acabats de coberta i dels tancaments han de ser resistents als
impactes, impermeables, inalterables a la intempèrie i a la llum solar,
durables i de fàcil manteniment.
Recollir preferentment les aigües de la coberta al perímetre exterior de
l’edifici, preveient sobreeixides i morrions per evitar les humitats i els
embussaments per l’aigua de pluja.
o Resoldre l’accés del material esportiu i de la maquinària des de l’exterior
a l’espai esportiu, als magatzems i a la sala d’instal·lacions tècniques.
o Possibilitar el registre de la coberta i dels tancaments disposant els
elements necessaris per realitzar el manteniment i la neteja de manera
segura i còmoda.
o Les instal·lacions han de ser accessibles per al manteniment, permetre
modificacions o ampliacions, i encastades en els trams a l’abast de l’usuari.
o Protegir de les accions vandàliques les finestres i els sòcols de les façanes
a l’abast des de l’exterior.
o L’estructura de l’espai esportiu ha de ser fàcilment registrable. S’aconsella
que quedi vista. Si es col·loquen cels rasos han de ser fonoabsorbents
per millorar les condicions acústiques, no alterar-se amb la humitat,
resistents als cops i de fàcil manteniment i reparació.
o Si el paviment esportiu és de fusta, cal disposar d’un higròmetre per a
mesurar la humitat i d’un sistema de climatització de l’espai esportiu que
permeti controlar-la dins d’uns valors relatius entre el 50% i el 70%.
o Centralitzar els comandaments d’encesa a la zona de control i restringir
el seu ús al personal autoritzat.
o Aïllar tèrmicament tota la instal·lació d’aigua freda i calenta.
o Protegir la instal·lació d’aigua calenta sanitària enfront de la corrosió i les
incrustacions: acumuladors, bescanviadors, etc.
o Sectoritzar els diferents recintes d’aigües disposant vàlvules de tall i
antiretorn.

Normativa tècnica d’obligat compliment

Confort
Justificar el compliment del Codi tècnic de l’edificació respecte a les
condicions tèrmiques i acústiques, garantint els nivells adequats.
Disposar un cancell en l’entrada o d’altres sistemes que evitin corrents
d’aire al vestíbul d’accés, si hi ha instal·lació de calefacció o de
condicionament d’aire.
Revestir no menys d’un terç de les superfícies interiors de la coberta
i les parets de l’espai esportiu amb materials fonoabsorbents. Es
recomana revestir no menys del 50 %.
o Els colors dels paraments interiors dels espais esportius han de ser
clars i no reflectants.
o Les lluernes i la fusteria exterior han de ser estanques i sense ponts
tèrmics on es puguin produir condensacions.
o La temperatura de l’espai esportiu no ha de ser inferior a 14ºC.
o La temperatura dels espais complementaris de vestidors dutxes i
serveis no ha de ser inferior a 20ºC.
o La humitat relativa no ha de ser inferior al 40% ni superar el 70%.
o La velocitat d’impulsió de l’aire no ha de ser inferior a 0,25 m/s per sota
de 2 m d’altura des del paviment.
o Consum de les dutxes de 20 litres d’aigua calenta barrejada a 38ºC per
usuari amb un cabal de 0,2 l/s.
o Almenys una dutxa de cada grup i les dutxes individuals han de ruixar
aigua freda, a més de l’aigua calenta barrejada a 38ºC.
o Instal·lar fonts d’aigua potable per tal que els usuaris en puguin beure
durant la pràctica esportiva.
Respecte al medi ambient
Diferenciar la xarxa d’aigües brutes i la d’aigües pluvials. Aquesta es
recomana emmagatzemar-la per a la seva reutilització.
Adoptar mesures correctores per reparar l’impacte generat en l’entorn
i el paisatge. Executar els talussos i/o desmunts de manera que se’n
garanteixi la seva estabilitat i es resolgui l’escorriment de les aigües
recollides per les noves vessants.
Separar amb tancaments interiors els espais amb diferents temperatures.
Ventilar l’espai esportiu de manera natural creuada disposant una
superfície practicable no menor del 2% de la planta repartida al llarg de
dues façanes oposades, preferiblement les nord i sud.
o Orientar l’eix longitudinal de l’espai esportiu en la direcció est - oest. Les
obertures s’han de situar en les façanes nord i sud, aquestes amb
protecció solar que redueixi els guanys tèrmics a l’estiu i eviti l’entrada
de llum directa a l’espai esportiu.
o Il·luminar i ventilar de manera natural els espais complementaris de
vestidors, dutxes i serveis, preferiblement de manera zenital.
o Disposar sistemes passius d’aïllament tèrmic i de protecció solar per
l’estalvi del consum energètic.
o Instal·lar comptadors interns d’electricitat, de calories i d’aigües per
mesurar els principals conceptes consumidors i facilitar l’explotació de
l’edifici des del punt de vista d’ús racional de l’energia i l’aigua.
o Instal·lar sistemes d’alta eficiència energètica com calderes d’alt rendiment,
refredadores amb recuperació de calor del condensador, climatitzadors
amb free-cooling, fluorescència trifòsfor i les làmpades fluorescents
amb balast electrònic.
o Totes les aixetes d’ús públic han de ser de tancament automàtic.
o Instal·lar dispositius d’encesa i tancament automàtics dels llums i de les
aixetes per detecció de presència.
o Instal·lar captadors solars tèrmics per produir no menys del 60% de les
necessitats d’aigua calenta sanitària i de calefacció.
o Reservar una zona de l’accés per a l’aparcament de bicicletes.
o Disposar contenidors per a la recollida selectiva dels residus.
o Utilitzar preferentment materials respectuosos amb el medi ambient,
reciclats i reciclables, que certifiquin la seves propietats amb un segell
de qualitat acreditat.
o Exigir l’acreditació de la procedència de les fustes utilitzades en la
construcció amb l’obtenció per part del subministrador d’un segell
internacionalment reconegut que certifiqui que ha estat extreta d’un
bosc sotmès a explotació sostenible amb compromís de replantar.

o Criteris de construcció
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1. ANTECEDENTS
1.1. Projecte:
Títol del
projecte:

PLLJR: PROJECTE BÀSIC DEL FUTUR POLILLEUGER JOAN REBULL

Emplaçament: Av. De l’Onze de Setembre, nº10 / 43202 REUS (TARRAGONA)
1725
Clau:
Data projecte: OCTUBRE 2017
1.2. Promotor:
Empresa
Adreça
Municipi

RELLSA, AJUNTAMENT DE REUS
PAVELLÓ OLÍMPIC MUNICIPAL – CARRER DE MALLORCA
REUS

A43544626
NIF
núm.
1
Codi Postal 43205

1.3. Redactor:
Arquitecte

DOMINGO FERRÉ ARQS. S.L.P.
arquitecte representant: ERNEST FERRÉ RICART

NIF

B65086118
39852592-D

Col·legiat
Adreça
Municipi

20624-5 Correu electrònic domingoferre@domingoferre.com
c/ Aribau
BARCELONA

Telèfon
núm.
Codi Postal

932184277
252, àtic
08006

1.4. Altres tècnics:
Col.laboradors d’arquitectura:

Roger Roig Irles, arquitecte
Marc Méndez Peña, arquitecte

Col.laboradors d’estructura:

KUBIC (Miquel Flequé)

Col.laboradors d’instal.lacions: DISSET 2008, SL (Xavier Sampietro)
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1.5. Descripció del solar:
El solar de la proposta es troba a l’entorn de l’escola Joan Rebull a Reus. L’altitud de la població varia
entre 114m i 165m, sobre el nivell del mar i l’altitud de l’emplaçament de l’edifici varia entre els 142,00m i
els 144,00m.

A la següent imatge es mostra quin és l’àmbit d’actuació dintre de tota la parcel.la que recentment s’ha
transformat en comercial, zona verda i equipament esportiu. L’ambit d’actuació del present projecte es
trova al costat de l’escola Joan rebull al nord est de la parcel.la, el conjunt queda delimitat per la via del
tren Madrid Barcelona pel costat nord i pel costat sud queda limitat i vinculat per l’Avinguda Onze de
Setembre. La superfície de tot el solar àmbit d’actuació, de forma trapezoidal, i de superficie aproximada
2
de 2.565,41m i dels cuals:
1.297,16 m2
510,56 m2
244,38 m2
513,31 m2
2.565,41 m2

Polilleuger
Vestidors
Porxos i magatzems
Urbanització exterior
Total parcel.la

La superfície de la intervenció, però s’augmenta en 249,39 m2 que és una franja d’uns 3,5 mtsm d’ample
a tot el llarg de la façana oest del polilleuger que limita amb l’actual zona de jocs de l’escola amb la
finalitat de crear una superfície de continuïtat per persones amb mobilitat reduïda, per que puguin
accedir a tots els punts de la instal·lació esportiva i el pati de joc, Aqueswta franja es pavimentarà amb
un material tipus tartà amb un marcatge imitat els carrila d’una pista de curses de velocitat i
2
preescalfament, és per això que la’ambit total d’intervenció passa de 2.518,75m a 2.768,14 m2
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Tal i com es mostra a la imatge superior, i s’amplia als plànols de l’apartat 2, la proposta de distribució
dels nous usos no comportarà un canvi al Pla General d’Ordenació de Reus.
Es defineixen les següents característiques a les diferents zones que es distingeixen com a fases de
projecte i obra:
Espai exterior pendent urbanització (futura intervenció de polilleuger i vestidors):
Aquesta àrea té una planimetria força horitzontal, situant-se la pista aproximadament a la cota +143.00m.
que és la cota on es situa l’actual pati de l’escola. Per la part nord llinda amb les vies del tren, on es situa
la cota +143,80. Pel sud amb l’avinguda de l’Onze de Setembre, que es situa aproximadament a la cota
+142,30, i per l’oest amb la nova zona urbanitzada com a espai públic verd arbrad pròxima al centre
comercial, que es ansorveix aquest desnivell d’1m80 mts amb diferents talussos, i muretas i jardineres
L’espai es troba a dia d’avui es urbanitzat en tot el seu entorn, menys la façana nord i la zona a ocupar,
que actualment esta formada unicament per tenneny recent excavat.
A continuació s’adjunten unes fotografies d’aquest àmbit.

Franja interior de separació entre escola i tanca existent:
Actualment existeix una franja de separació de 4,50m entre la façana oest de l’escola i la tanca perimetral
que limitarà amb el futur polilleuger, es plantejarà refer el paviment amb material elàstic esportiu
marcat al terra amb limies blanques i naterial de diferents colors amb carrers per fer curses de velocitat,
aquest àmbit ocuparà tal com hem indicat anteriorment una superfície de 249,39 m2
Al polilleuger s’accedeix des de l’Avgda. 11 de setembre, aproximadament a la cota 142.30, tindrà dos
accessos possibles, el d’espectadors en una via enjardinada propera al parc recent urbanitzat, pujant
lleument fins la cota 143,00. I un segon accés per els atletes o usuaris, que entrarien a un primer àmbit
de l’escola on es trobarien un espai prou ampli i amb bancs i arbrat , pero aïllat de la resta d’escola.
Aquest espai actuaria com un vestíbul que compartirien amb l’escola en la franja d’horari que aquesta no
Polilleuger Joan Rebull a Reus
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està en funcionament. Des d’aquest àmbit es trobarà una segona tanca que permetrà l’accés als
vestidors, i punt de control que permetrà accedir al pasadis i vestidors. En l’horari de funcionament de
l’escola aquesta segona tanca prou ample, es replegarà i s’entendrà quel’escola disposa de tot l’espai al
voltant del polilleuger.
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2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
2.1. DADES URBANÍSTIQUES:
Planejament vigent

REVISIÓ PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE REUS. Aprovació
definitiva 29 Gener de 2016 (veure plànol núm. 3 del projecte, full 2 de 2)

Qualificació del sòl
Usos admesos

Equipament
Instal·lació esportiva

2.2. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
PARÀMETRES NORMATIVA

PARÀMETRES PROJECTE
Parcel·la
Àmbit d’actuació
Ocupació de parcel·la edifici
1.297,16 m2
Polilleuger
510,56 m2
Vestidors
57,16 m2
Magatzems
187,22 m2
Porxos
Volum edificat
1.297,16 m3
Polilleuger
510,56 m3
Vestidors
57,16 m3
Magatzems
Alçada reguladora edificada (des de cota pista)
Separació a límit de parcel·la
Separació a carrer / s
Alçada lliure polilleuger
Alçada lliure vestidors

= 18.682,00 m2
2.565,41 m2
= 2.052,10 m2

= 14.593,90 m3

=
=
=
=
=

9,53
----7,20
3,53

m
m
m
m
m

2.3. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de
l’Edificació
En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre redacción de
proyectos y dirección de obras de edificación”, i també en compliment de Secció HE 1 Limitació de
demanda energètica punt 1.1 Àbit d’aplicació del apartat 2 “Exclusiones”, pel que fa referència a
edificacions que hagin de romandre obertes, es pot excloure del compliment de l’annex del Codi Tècnic
de l’Edificaci.
En el projecte executiu es farà constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció
vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta memòria. tot i
així el concepte de la part on es practica l’activitat esportiva es el d’una pista poliesportiva
coberta,sense tancament perimetral es a dir ho tractarem com un espai obert, per tant el tractament es
de un cobert, no es un espai ni tancat ni climatitzat . Pero si que te uns tancaments suficients per a
resguardar-se del vent i poder jugar tambe els dies de pluja, però en cap cas s’assoleix com una
construcció tancada.
El bloc de vestidors, te un altre tractament normatiu , com a edificació d’us no constant, amb unes
demandes o paràmetres de confors ajustades a activitats no sedentàries. Il·luminació natural
2.4. OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte del projecte és la realització d’un POLILLEUGER amb uns vestidors annexes en un solar de
recent creació amb façana a l’Avingusa 11 de Setrmbre entre la zona verda generada entre el nou centre
comercial Mercadona i l’escola Joan Rebull , seguint dos experiències prèvies que ja s’han construït a
Polilleuger Joan Rebull a Reus

| pàg 7

Reus i que estan en funcionament. S’aposta per realitzar un tercer polilleuger que no es altra cosa que
el cobriment d’una pista multiesports , amb un mínims elements constructiusque laf fan plenament
utilitzable per a la practica de l’esport, gràcies a l’excelent ratio usuari/inversió.
La nova proposta dóna peu a la reordenació de l’entorn del futur equipament esportiu i l’escola, de
manera que es defineixen diferents àrees d’intervenció que possibiliten l’execució per separat de les
diferents parts, polilleuger, i urbanització del entorn i espais de relació amb el pati de jocs de
l’escola.

A continuació es descriu la proposta a cadascuna de les parts.
POLILLEUGER
Programa i replanteig
El projecte té com objectiu millorar les condicions de confort de l’actual zona de Jocs de l’escola Joan
rebull que consta de dues pistes descoberta s’implemneta amb una nova pista de jocs multiusos, un bloc
de vestidors, unes zones de porxo cobert i magatzems de material esportiu, per a gaudir de millor
qualitat esportiva l’alumnat, a la vegada que es propicia l’ús de l’esport al barri i es fa més útil i eficaç
l’equipament, integrant-lo a l’activitat del barri.
El programa funcional o de necessitats definit pel promotor, el cobriment d’una pista poliesportiva amb
uns vestidors annexes, s’ha assajat a les dues experiències prèvies. El sistema de cobriment lleuger, pel
que s’opta, dóna el nom del futur equipament: POLILLEUGER. Es modifiquen els models previs introduint
les millores de benefici energètic pel seu millor funcionament, així com la introducció d’una pista esportiva
de fusta per permetre la pràctica del patinatge, esport molt habitual a Reus.
El polilleuger és el protagonista de la intervenció. La façana que dóna a l’Avgda 11 de Setembre i al nou
espai verd defineix el nou límit de la parcela. L’accés al recinte es realitza des de la façana longitudinal
que dóna al pati de jocs . Els accessos són molt amplis, amb 3 grans conjunts de portes corredisses, que
s’obren amagant-se darrera i davant dels magatzems que trobem sota el voladiu. La proximitat dels
magatzems als accessos facilita l’ús del material esportiu que es col·locarà a dins. La pista, de 22x44m
deixa un pas perimetral tot el voltant, situant-se les grades paral.leles a la façana longitudinal que dóna al
carrer.
Al costat sud del polilleuger se situen els vestidors, els banys públics i les sales d’instal.lacions. L’accès
als vestidors generalment es durà a terme des del polilleuger, tot i que també s’ah previst un accés de
servei directe a aquest mòdul a través de les sales d’installacions. Els vestidors estan formats per 4
unitats per permetre que cuatre equips es puguin preparar mentre la pista està ocupada per uns altres
cuatre, i els dos vestidors del l’àrbitres i/o dinamitzadors.
El replanteig de la intervenció es fa agafant dues premises:
- Per una banda, l’eix dels pilars de la façana oest es situa a 70 cms del muret jardiner que fa
de límit amb la nova zona verda recent inaugurada.
- Per l’altra banda, allargant la façana oest que limita amb el pati de l’escola fins a creur-se
amb la línia de separació del límit dedificació amb adif del fondo de la parcel.la, com a inici
de replanteig del fondo de la mateixa
- Per la façana sud la Principal que limita amb l’Onze de Setembre es limitara la línia dels nous
vestidors una la nova línia paral.lela a façana de l’escola.
Criteris funcionals de l’edifici
El projecte parteix de la pista poliesportiva existent en l’actualitat, ja que una part de la nova es situarà a
la mateixa cota que l’existent. Així, és la cota superior de la pista existent, +135,23, la que determina la
cota de la nova pista esportiva, +135,40, que serà la cota +0,00 de projecte. El projecte s’estructura en
planta baixa. La zona de la pista té una alçada lliure de 7,20m sota estructura, mentre que els accessos
Polilleuger Joan Rebull a Reus
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principals es situen a un àmbit més baix en voladís, amb una alçada lliure de 3,56m. Els vestidors, banys
públics i sales d’instal.lacions tenen una alçada lliure de 3,53m.
L’alçada lliure necessària per la pràctica de l’esport és l’altre condició de projecte, i és la que marca
l’alçada lliure sota l’estrucutra de 7,20m.
La cobertura de pistes s’enten com una construcció lleugera, no pas com un edifici tancat, de manera
que tot el volum permet la ventilació creuada per les façanes longidinals, a través d’unes reixes sobre les
portes corredisses en una i a través d’un tancament de panell sanwich practicable a la façana cap a
carrer. Tot i això, l’equipament es deixa preparat per a poder realitzar una instal.lació de climatització en
un futur en cas que així es decideixi, justificant, aleshores, l’acompliment normatiu de tots aquells punts
que s’ha anat detallant a la memòria. Els materials de tancament complirien els requeriments
d’envolvent mínim fixats al CTE.
Criteris compositius
Com que la voluntat principal del projecte és la de cobrir una pista esportiva existent, l’element principal i
inicial és l’estructura. Es planteja una estructura porticada principal tubular metàl·lica cada 4.35m en el
sentit transversal del projecte, que es pintarà de blanc i quedarà vista. Per sobre d’aquesta, i en sentit
longitudinal es col·locarà una estructura secundària. Aquesta estructura respon a la voluntat de
lleugeresa que es busca, tal com indica el nom del projecte.

Els tancaments de l’equipament es posicionen al seu entorn més immediat, de manera que una de les
façanes longitudinals passa a ser directament la tanca a zona verda i una de les transversals es
converteix en el límit amb l’Avgda Onze de setembre. Les dues altres façanes longitudinal i transversal
queden a l’interior de l’espai lliure de l’equipament.
Els materials de façana i coberta defineixen una volumetria que segueix buscant aquest caràter de
lleugeresa. La base del polilleuger i el tancament dels vestidors va des de vorera fins a la cota 4,03 i
consiteix en uns panells prefabricats de formigó, inclinats al límit amb zonz verda i verticals a la resta de
façanes, pintats de color plata a l’exterior i de color blanc a l’interior. A partir d’aquesta cota tenim una
façana de policarbonat de color taronja, que permet una confortable entrada de llum a l’interior. Així
mateix, la transparència del policarbonat insinua la definició de la coberta des de l’exterior. La coberta de
la pista està formada per planxes del mateix policarbonat, però de color blanc, amb alternància de
panells Sandwich micro perforat , definint un zebrejat. Tot el voladís és del mateix policarbonat taronja.
A part dels criteris compositius, és clau en l’eleccció dels materials de tancament la facilitat i rapidessa
d’execució així com el bon comportament de la construcció en sec. Això permet un estalvi important en
els elements estructurals, a la vegada que aporta un aspecte contemporani. Els materials i sistemes
constructius emprats es consideren prou senzills i estàndards com per assegurar la seva correcta
execució i sobrada qualitat.
Els 4 mòduls de vestidors estan separats entre ells per un tancament massís fins a 2,50m d’alçada,
mentre que d’aquí cap adalt es disposa un envidrament per permetre el pas de llum d’un a l’altre.
Aquesta franja de 2,50m d’alçada dóna la volta a tots els paraments, manrcant-se dos colors, taronja a la
part inferior i blanc a la superior. L’entrada de llum té lloc de dues maneres, per una banda amb un
lluernari de punta a punta invertit a la façana que dóna al carrer interior i pel l’altra a través d’uns
lluernaris circular a coberta.
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Sobre les façanes del polilleuger i els vestidors es fa un tractament de gràfica amb els logos de
l’ajuntament de Reus, indicacions de símbols per indicar accessos, banys, aparacaments de bicicletes,
etc.
Quadre de superfícies Utils
Paviments Polilleuger i entorn
Pista Parquet 22x44m
Entorn pista i accés
Paviment exterior

Superfície
968,00 m²
420,00 m²
575,00 m²

Quadre de superficies
Accés Públic
Accés Pista
Electricitat
Calderes
Neteja
Lavabo Homes
Lavabo Dones
Distribuidor Vestidors
V. Àrbit 1
V. Àrbit 2
Vestidor 01
Vestidor 02
Vestidor 03
Vestidor 04

Superfície
69,95 m²
63,71 m²
7,46 m²
16,30 m²
8,74 m²
14,02 m²
14,02 m²
52,95 m²
11,57 m²
11,57 m²
60,19 m²
52,64 m²
52,64 m²
60,19 m²
495,95 m²

Total

Acabats de l’envolvent exterior-POLILLEUGER:
Coberta
Coberta
Canal
Façana
Tancament superior
Tancament inferior
Fusteries
Rotulació

Material
policarbonat cel·lular
panell sandwich d’alumini
alumini

Color
translúcid i natural
blanc
natural

policarbonat cel·lular
panell prefabricat de formigó
reixa d’acer galvanitzat
panell de fusta contraxapat
portes de ferro resistents al foc
vinil

taronja
pintat gris plata a l’exterior i blanc a l’interior
natural
taronja
taronja
taronja/blanc

Acabats de l’envolvent exterior-VESTIDORS:
Coberta
Coberta
Façana
Tancament
Fusteries
Rotulació

Material
coberta invertida amb acabat de grava

Color
natural

panells prefabricats de formigó pintats
fortes de ferro resistents al foc
vinil o pintat

pintat gris plata a l’exterior
taronja
taronja

GRADES
Es proposen 2 fileres de grades de peces de formigó prefabricat sobre murs de bloc de formigó mirant
cap la pista. Sobre aquests elements es disposen 3 filades d’ uns seients de plàstic de color taronja sobre
les grades i repisa del tancament de façana del polilleuger.
A les grades s’accedirà tant des d’un dels extrems de la cota superior com des de la cota inferior del pati
de l’escola. Així, limitant l’espai per les grades, es col·loca una rampa a cada extrem, amb pendents
màximes del 8% per tal d’adaptar-la a usuaris amb mobilitat reduïda, atenent al Codi d’accessibilitat,
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Polilleuger Joan Rebull a Reus

| pàg 10

.
VIALS
Pel que fa als vials es duen a terme dues actuacions:
- Canvi de cota de la Rampa del fondo de la parcel.la per accés bombers
- Urbanització extensió de panot a la vorera de l’Avinguda 11 de Setembre, La vorera del
polilleuger sí s’amplia, 3,50m de la línia de vorada existent.
El canvi d’ús proposat consisteix en la possible incorporació d’un pas de bicicletes i punt d’aparcament
de bicicletes en el senti de circulació dels vehicles de 1,20m d’ample, un carril de trànsit de 2,80m i una
franja d’aparcament en bateria de 2,00m d’amplada, deixant lliures els accesso a la escola zona verda i
pas de vianants..
La il.luminació, consistent en un bàculs a la vorera del polilleuger es manté i i s’intentaa donar continuïtat
a la il.luminacio de les vies actuals. Els dos grans pins exisntents al pati de joc es miraran de mantenir ,
o replantar de nou. El conjunt de la façana oest de fet s’incorpora a la solució de zona verda en fase de
realització.

Pel que fa al limit amb el mur de tanca de l’espar de Adif, es proposa una zona enjardinada, entre la
façana nord i la tanca, es podria deixar una zona amb diverses plantacions decoratives de tanco o bé
tipus hortet,per arreglant i ampliant La diferència de cota, d’uns 160cm, es salvaria amb una rampa i
unes escales.
L’accés al recinte des d’aques carrer es fa amb una porta batent i una part de tanca fixa que segueixen
els mateixos criteris que la resta de tanques de tot l’èmbit d’actuació.
URBANITZACIÓ INTERIOR
Entre la façana lateral transparent del polilleuger i les zones de joc de l’escola queda un espai lliure que,
amb la voluntat de fer participar l’interior del polilleuger del seu entorn més natural, fa de transició entre la
pista i el Jardí, de manera que es proposa refer unes una plantacións, bé dels arbres traslladats amb
l’actuació a la zona o bé de nova plantació, en funció de les dates de realització de les diferents fases.
Les diferents pendents es marquen amb pletines d’acer enrasades al paviment, que es proposa d’asfalt
colorejat color vermellós- marró, igual que totes les altres zones exteriors.
Les franjes de 50 mts de largada de paviment tipus tartrà d’exterior, es disposaran en paral.lel a la façana
oest i patis de joc existents.
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3. DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES
3.1. Sistema estructural
FONAMENTACIÓ
La fonamentació del polilleuger i els vestidors es realitza en pous de fonamentació sobre bases de
daus de formigó de reblert per millora de terreny realitzats fins a trobar estrat resistent. Aquests pous de
fonamentació els uneix una riostra continua tant a la facçana de les grades com a la façana de les
portes, així com a les tranversals.
Tant a la zona del carrer interior com a la zona d’urbanització interior es planteja una fonamentació o
bé correguda o bé per pous en cas que existeixi un mur actualment i es comprobi els seu bon estat i
resistència per suportar els elements de manyeria fixes o mòbils.
Als plànols del capítol de fonamentació es representen gràficament els diferents tipus de fonamentació
aquí descrits, i a la memòria constructiva es defineix amb més detall.
ESTRUCTURA
Polilleuger
L’estructura està formada a base de perfils metàl·lics. Es disposa una estructura principal, consistent en
12 pòrtics triangulats a base pilars de tub quadrat de 220x220x8mm i les bigues triangulars de tubs de
diferents diametres 139,70x6mm, 100,0x6mm i 88,9x4mm; es col·loquen en sentit transversal i es situen
cada 4,35m de distància. Cadascun d’aquests pòrtics té una longitud de 27,80m.
Per un dels dos costats s’afegeix un voladís d’uns 3,54m. Els pòrtics tenen una alçada variable entre
9,42m i 7,77m (cotes a eixos, prenent com a +0,00 la cota de la pista), mantenit-se la cara inferior de la
gelosia horitzontal a 7,27m d’alçada. Cada pòrtic està lligat amb el que té al costat per mitjà d’un suport
inclinat que uneix el primer tram en gelosia (a 1,20m de l’extrem) amb el pilar vertical del pòrtic veí.
Aquest suport és, així mateix, el que marca l’amplada que tindrà la gelosia per la cara superior, amplada
que anirà disminuint a mida que disminueix l’alçada del pòrtic
Per sobre d’aquesta estructura primària es col·loca una de secundària, que fa d’arriostrament; està
formada per perfils quadrangulars de 1200x60mm i un perfil LDF de 120x120x3mm a tot el perímetre de
la coberta. Els perfils es col·loquen a 1,835m de distància (2 per cada tram en gelosia de 3,67m de
l’estructura principal), excepte en els extrems, on s’absorbeix la diferència de modulació dels laterals.
Aquesta mateixa estructura discorre per les quatre façanes longitudinals en la superfície que després
anirà recoberta pel policarbonat, de manera que ja li farà de subestructura.
Als plànols del capítol d’estructura es representen gràficament les estructures primària i secundària i es
dona el dimensionat i les mides de totes les barres i a la memòria constructiva es fa una explicació més
detallada d’aquest apartat.

Vestidors
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L’estructura vertical dels vestidors es realitza amb els mateixos perfils de 220x220x8mm. L’estructura
horitzontal és una estructura mixta formada per ½ HEB 300 recolzada sobre els pilars verticals sobre la
que descansen unes plaques alveolars; tota aquesta estructura està lligada per uns cèrcols de 45cm de
cantell i 25cm de gruix.
A la documentació gràfica de projecte es detallen totes les diferents solucions estructurals.
Grades
Les grades es plantegen d’elements prefabricats de formigó. S’han definit de 4m de longitud, recolzades
sobre murs armats de bloc de formigó de 25cm de gruix sobre sabates corregudes, tant
perpendicularment com paral.lelament a les grades.
Els murs de les grades seran de formigó armat vist, recolzats sobre sabates corregudes i d’alçades
segons els plànols de projecte.
Totes les lloses, tant les que fan de paviment com les que serveixen per recolzament de grades i/o murs,
seran armades amb mallazo i cèrcols perimetrals de 20cm de cantell.
A la documentació gràfica de projecte es detallen totes les diferents solucions estructurals.
Vials i urbanització interior
Tant als vials com a la urbanització interior l’estructura que trobem és la dels murs de tancament del
recinte, sobre la qual es recolzaran els diferents elements de tancament metàl.lics.
A la documentació gràfica de projecte es detallen totes les diferents solucions estructurals.

3.2. Sistema de compartimentació
Veure descripció a l’apartat corresponent de la memòria constructiva.

3.3. Sistema envolvent
Veure descripció a l’apartat corresponent de la memòria constructiva.

3.4. Sistema d’acabats
Veure descripció a l’apartat corresponent de la memòria constructiva.

3.5. Sistema de manyeria
Per tal de permetre una gran transparència entre els diferents àmbits totes les tanques de les diferents
zones d’intervenció es proposen amb elements de manyeria.
Tots els elements de manyeria seran d’acer galvanitzat amb una capa fosfatat i dues de pintura
metal·litzada tipus oxiron. Pels elements fixes es defineix un element inferior consistent, bé en un perfil
tubular de 160x120x4mm o bé en una xapa plegada a a mode de cobremurs i/o marxapeus. Sobre
aquests elements es solden unes varilles també d’acer galvanitzat de 16mm de diàmetre, que
s’enrosquen fen zig-zag i que queden unides per la part superior per un tub de diàmetre 30mm.
Els elements practicables segueixen el mateix sistema constructiu, amb tots els muntants i travessers de
perfil tubular i els interior de varilles.
A continuació s’adjunten unes imatges del diferents tipus de tanques fixes i mòbils que es consideren.
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porta batent doble

tanca fixa amb mur fins a alçada ampit

Al lateral de la rampa 2 totes les tanques són baixes (MY-7’, MY-5, MY-5’). La porta de la rampa 2 (MY6), col·locada al primer replà pujant des del pati de l’escola, tindrà una alçada de 3,12m.

tanca fixa i passamà amb potes

tanca fixa amb passamà
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4. PRESTACIONS DE L’EDIFICI
S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del
CTE. S’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars
establerts al CTE.Volem presentar un seguit de petites modificacions en comparació amb els dos
Polilleugers en funcionament a la ciutat de Reus, i fan referència a millores de confort
LEDS: es substituiran les lluminàries de fluorescència amb recuperador de fluxe , per unes altres
de LEED també amb recuperador d’alumini d’alt rendiment 40 lluminaries de 92W.
POLICARBONAT PRACTICABLE: Es realitzarà una comporta manual a tot el llarg de la façana
Oest, pque permeti una posició obertper a l’estiu amb màxima ventilació transversal. I amb un
aposició tancat per als dies de més fred, ja que el material de tancament policarbonat
multicel.lular ens permet conservar les aportacions calorífiques a l’ivern.
PAVIMENT DE PARQUET: es passara d’un terra de elstomer flexible, a un deparquet ventil.lat
inferiorment amb la finalitat de incrementar els esports practicables, com el Hoquei, patinatge
artístic, basquet handbol, etc.
CANALETA RECOLLIDORA FORA DE LA PISTA: passarà fora el perímetre de joc com a medi
de protecció a possibles entrades fortuïtes d’aigua, així protegirà el nou tipus de paviment de
fusta.
SECTORITZACIÓ DE LES CIRCULACIONS DE PÚBLIC I USUARIS: també s’hscolocat un
sistema de xarxes i/o mampares per tal de mantenir separades en tot moment els espectadors
dels futurs usuaris.
MÒDUL DE VESTIDORS I SERVEIS DE PÚBLICS DIMENSIONATS PER UN ÚS MÉS
INTENSIU: s’aumenta la cabuda dels vestidors, i s’aumenta l’espai de guixetes col.lectives
vigilades, això permet mes velocitat de rotació en la pracgica de l’esport de competició.
POSSIBILITAT DE INCREMENTAR AMB UNA TERCERA FILA DE SEIENTS A LA GRADA DE
PÚBLIC: s’ha cregut necessari degut a la major centralitat d’aquesta instal.lacio respecte a les
presecessores, a augmentar tan el numero d’e espectadors fins a 380, amb una tercera fila de
graderia, per això s’ha passar de 25,6 a 26,6 mts d’amplada de l’installació.
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a traves del compliment del Codi Tècnic
d’Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del
Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els edificis.
Aquests compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la
quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es poden
satisfer a través de solucions alternatives, que han de justificar que assoleixen les mateixes prestacions.
Pel que fa al funcionament del polilleuger cal remarcar que es tracta d’un edifici sense calefacció
directe, no és el d’un edifici tancat, sinó el d’una cobertura de pistes, que té un sistema passiu de
ventilació natural transversal,que te dues posicions de funcionament, la d’estiu amb les
comportes de ventil.lacio obertes, i la de ivern, on aquestes comportes es tapen i es minimitza la
ventilació transversal. Cosa que fa que estigui exempt de l’acompliment de les normtives del CTE
en tots aquells punts referents a estalvi energètic i que es detallarà tant a aquest punt de la
memòria com a l’apartat 1.3. del projecte executiu. COMPLIMENT DEL CTE I ALTRES
REGLAMENTS.
El Projecte al tractar-se d’un tancament d’equipament de centres docents, ha seguit les recomanaciond
de la publicació “ Criteris per a la Construcció nous de Centres Docents Públics “ del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de catalunya en aquesta materia.
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4.1. Requisit bàsic de Seguretat (CTE)
4.1.1. SE Seguretat estructural
SE 1 Resistència i estabilitat
Les sobrecàrregues d’ús específiques pel
establertes al CTE són:

projecte acordades amb el promotor i no inferiors a les

SOBRECÀRREGUES D’ÚS
Ús residencial (A)
Habitatges, habitacions d’hospitals i hotels :
Trasters :
Escales i accés públic:

2

2,00
3,00
3,00

kN/m
2
kN/m
2
kN/m

Ús administratiu (B)
Oficines:
Escales i accés públic:

2,00
3,00

kN/m
2
kN/m

Ús comercial(D):
Locals comercials:
Supermercats, grans superfícies:

5,00
5,00

kN/m
2
kN/m

Zones accessibles a vehicles de bombers:
Calçades i garatges vehicles < 30 kN :
Calçades i garatges vehicles > 30 kN < 160 kN:

20,00
2,00
5,00

kN/m
2
kN/m
2
kN/m

Cobertes transitables (F):
Terrats accessibles privadament:
Terrats accessibles al públic:

1,00
kN/m
segons ús

2

1,00
0,00

2

Cobertes accessibles per a conservació (G):
Pendent < 36% (G1):
Pendent > 84% (G2):
Pendent entre 36% i 84%:

(1)
(1)
(1)

2,00
2,00
2,00

kN
kN
kN

(1)
(1)
(1)

no simultània
no simultània
no simultània

(1)
(1)

2,00
2,00

kN
kN

(1)
(1)

no simultània
no simultània

(1)
(1)

4,00
7,00

kN
kN

(1)
(1)

no simultània
no simultània

(3)
(1)
(2)

50,00
2 x 10
2 x 45

kN
kN
kN

(3,4)
(1)
(2)

no simultània
Simultània
Simultània

(1)
(1)

2,00

kN

(1)

no simultània

2,00
kN
(1)
(1)
2,00
kN
interpolació lineal entre els valors G1 i G2

(1)
(1)
(1)

no simultània
no simultània

2

2

2

kN/m
2
kN/m

(1) DB SE-AE Accions a l’edificació
(2) EHE-98
(3) DB SI –Secció SI 5

A l’annex de la memòria de càlcul, del projecte constructiu es detallaran el conjunt de les accions
considerades planta a planta, i es determinarà els pes propi dels diferents elements constructius.
Accions sísmiques:
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Segons la norma de construcció sismorresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica ab en funció
de la situació del municipi és 0,04g i la classificació de l’edifici és d’importància normal, pel que no
cal aplicar la norma sismorresistent al edifici.
SE 2 Aptitud de servei
Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de servei amb els
valors límits establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici i els elements implicats en la deformació.
Integritat del element constructius.
Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els
elements constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les deformacions acumulades dels
elements des del moment de la posta en obra (fletxa activa) compleixen:
Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes:
Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes:
Sostres sense envans
(1) DB SE 4.3

(2) EFHE-2002,art.15.2.1

L/500
L/400
L/300

(1)
(1) (3)
(1)

L/1000 + 0,5cm. (2)
1 cm
(3)

(3) EHE, art. 50

Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa
Si la relació “Llum/cantell útil” de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE no
cal comprovar la fletxa.

També és considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima a terme
infinit compleix:
Tots els sostres
(2) EFHE-2002,art.15.2.1

L/250

(2) (3)

L/500 + 1 cm

(2)

(3) EHE, art. 50

Confort dels usuaris.
Quan es considera el confort del usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta és prou
rígida quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és menor de L/350.
Aspecte de l’obra.
Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou rígida quan
considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa és menor de L/300.

4.1.2. SI Seguretat en cas d’incendi
El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants del edifici
dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i procediments del Document
Bàsic DB-SI, per a totes les exigències bàsiques:
- SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior.
- SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu exterior.
- SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats per que els
ocupants puguin abandonar l’edifici.
- SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instal·lacions adients
per a possibilitar la detecció, el control i l’extensió del incendi.
- SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció
- SI 6 Resistència estructural al incendi, per garantir la resistència al foc de l’estructura durant el
temps necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors.
Pels edificis de nova construcció, també és d’aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants
urbanístics i de protecció contra incendis en les edificis.

SI 5 Intervenció dels bombers:
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1 Aproximació als edificis i entorn dels edificis:
Els capítols 1.1, aproximació als edificis i 1.2, entorn dels edificis, de l’apartat SI5, intervenció dels
bombers fa referència a edificis amb una alçada d’evacuació superior a 9m. Al no trobar-se el projecte
dintre d’aquests paràmetres al tractar-se d’una intervenció en planta baixa, l’edifici queda exent de
l’acompliment de les condicions citades al punt esmentat. Tot i això, es garantitza el correcte apropament
a l’edifici i, per tal de facilitar al màxim la comprensió d’aquests punts s’adjunta un gràfic amb les mides
d’aproximació del vehicle de bombers.

4.1.3. SU Seguretat d’utilització
SU 1 Seguretat enfront el risc de caigudes
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells,
característiques de les rampes i de les escales, i la neteja de vidres compliran el DB SU 1.

les

Les característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres arquitectòniques també
compliran el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques, els habitatges unifamiliars queden exclosos del seu compliment.
Les característiques de les escales i baranes de protecció també compliran el Decret 259/2003 sobre
“Requisits mínims en els edificis d’habitatges”
SU 2 Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat.
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o practicables de
l’edifici complint el DB SU 2.
SU 3 Seguretat enfront de quedar tancat.
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte complint el
DB SU 3.
SU 4 Seguretat enfront d’il·luminació inadequada
A les zones e circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per il·luminació
inadequada complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d’emergència
d’acord amb DB SU 4, els nivells mínims d’iluminació seran:
Zona
Exterior

Exclusiva per a persones

Interior

Per a vehicles o mixtes
Exclusiva per a persones

Escales
Resta de zones
Escales
Resta de zones

Per a vehicles o mixtes
factor d’uniformitat mitjà

Iluminancia mínima
[lux]
10
5
10
75
50
50
fu ≥ 40%

S’adjuntará l’estudi lumínic a l’annex de la memòria número 8. Del projecte executiu
SU 5 Seguretat per alta ocupació.
Segons l’article 1 de l’apartat SU5, aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis poliesportius a
no ser que estiguin previstos per a més de 3000 espectadors drets. Al punt de la memòria corresponent
a compliment del DB SI es detalla el número previst d’ocupants.
SU 6 Seguretat enfront del risc d’ofegament
Aquesta exigència bàsica no és aplicable en aquest projecte ja que no es preveu cap piscina, només ho
és per a piscines d’ús col·lectiu.
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SU 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment
Aquesta exigència bàsica no és aplicable ja que al projecte no es contempla cap zona entesa com a d’ús
d’aparcament. Tal sols es proposa una línia d’aparcament existent actualment a la vorera de l’Avinguda
11 de Setembre.
SU 8 Seguretat enfront del risc de llamps
Al tractar-se d’una edificació annexa a una escola existent no és necessaria la instal.lació d’un parallamp,
ja que queda cobert pel més proper.

4.2. Requisit bàsic d’Habitabilitat (CTE)
4.2.1. HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient).
HS 1 Protecció de la humitat:
Es limitarà el risc previsibles de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i als seus
tancaments complint el DB HS 1.
La intervenció de la nova pista esportiva es du a terme sobre una solera de formiglo impermeabilitzada
inferirment. Sobre aquesta pista existent en funció del material d’acabat, paviment de cautxu o de fusta,
s’aplica:
-

PAVIMENT DE FUSTA:
Sobre la pista existen es col.loca una altra solera de formigó per anivellar l’existent i assolir la cota
de paviment d’acabat +135,40; sobre aquesta es col.loquen les següents capes, ordenades
d’inferior a superior: làmina antihumitat de polietilé, siuports elàstics troncocònics, 2 capes de
contraxapat de 12mm cadascuna, paviment de fusta.

-

PAVIMENT DE CAUTXU:
Sobre la pista existent s’aplica una capa d’asfalt bituminós sobre la qual es col.locarà el paviment
de cautxú. A les parts de la pista de projecte que es situen fora del límits de la pista existent es
garantitza la no presència d’aigua o humitat a l’interior per mitjà de les següents capa ordenades
d’inferior a superior: subbase de tot-ú compactat al 98%; reblert (barreja d’àrids i de reg asfàltic); 2
capes d’imprimació bituminosa amb un comportament adient amb lúltima capa d’acabat; acbat
amb paviment esportiu tipus mondoflex de 12mm o equivalent.

HS 2 Recollida i evacuació de residus:
L’edifici, al no tractar-se d’un edifici de vivendes de nova construcció no està obligat a complir aquest
punt. Per l’ús que té, d’equipament esportiu, no es preveu una generació de residus ordinaris
considerable com per incloure un espai de magatzem de continador a més de l’existent a l’escola. En cas
que durant algun moment de la vida de l’edifici fos necessària la seva inclusió, es destinaria una part dels
magatzems adjacents a la pista esportiva.
HS 3 Qualitat de l’aire interior:
El polilleuger, com ja s’ha descrit anteriorment, no és una edificació tancada, pel que la ventilació
compleix els paràmetres i condicions de disseny d'acord amb el DB HS 3. Perpendicularment a la façana
del carrer Montcaro i a 4,03m d’alçada respecte la cota de la pista es col.loquen uns panells sandwichs
que es poden obrir o tancar; a la façana oposada també es garanteix l’entrada d’aire a través de les
relligues metàliques de la part superior de les portes corredisses. Per tant, la ventilació creuada està
garantitzada.
Als vestidors, la renovació de l’aire interior e preveu mecànica, amb elements de ventilació que sortiran a
coberta, com es grafia als plànols corresponent.
HS 4 Subministre d’aigua:
Polilleuger Joan Rebull a Reus

| pàg 19

L'edifici disposarà dels medis adequats pel subministra d’aigua i equipament higiènic d'acord amb el DB
HS 4.
HS 5 Evacuació d'aigües:
Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, compliran les condicions de dissenys,
dimensionats, execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres del article 3 del Decret
d’ecoeficiència 21/2006.
Es preveu la recollida separada d’aigües pluvials, grises i negres tal i com es grafia als plànols de
sanejament de projecte.

4.2.2. HR Protecció enfront del soroll.
L’acompliment del DB HR Protecció enfront del soroll, per protegir els ocupants dels edificis de les
molèsties que ocasiones els sorolls, i aconseguir un nivell acústic acceptable, s’ha previst i justificat
convenientment a l’apartat de justificació de l’acomplimentd’aquest punt. Al polilleuger, al tractar-se d’una
cobertura de pistes que queda oberta no cal garantir aquest acompliment.

4.2.3. HE Estalvi d’energia.
HE1 Limitació de la demanda energètica:
Envolvent tèrmica.
El polilleuger, s’entén com un edifici que ha de romandre sempre obert. El seu correcte comportament
tèrmic es garantitza amb mecanismes naturals, tals com la ventilació creuada en ambdós sentits. Tot i
això, s’adjunta un estudi de comportament tèrmic que queda més detallat a l’apartat d’instal·lacions
corresponent d’aquesta memòria.
Comportament Tèrmic

Temperatura ºC

Variación Temperatura Lucernario
22,00
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
6

7

8

9

Arcoplus 684x
Arcoplus 626
"A.Secur // A.547"

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Horario (h)

Es considera dintre l’àmbit d’aplicació el mòdul de vestidors, del qual es detallen les seves dades.
Segons el DB HE Estalvi d’energia la zona climàtica corresponent al municipi és C2, pel fet d’estar
establerta a l’apèndix D d’aquest Document Bàsic.
La demanda energètica serà inferior a la corresponent a un edifici en el que els paràmetres característics
dels seus tancament i particions interiors de la envolvent tèrmica siguin els següents:
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Transmitancia límite de muros de fachada y
cerramientos en contacto con el terreno
Transmitancia límite de suelos
Transmitancia límite de cubiertas
Factor solar modificado límite de lucernarios

Transmitancia límite de huecos
% de huecos
de 0 a 10
de 11 a 20
de 21 a 30
de 31 a 40
de 41 a 50
de 51 a 60

N
3,5
3,0 (3,5)
2,5 (2,9)
2,2 (2,5)
2,1 (2,2)
1,9 (2,1)

E/O
3,5
3,5
2,9 (3,3)
2,6 (2,9)
2,5 (2,6)
2,3 (2,4)

(1)

S
3,5
3,5
3,5
3,4 (3,5)
3,2 (3,4)
3,0 (3,1)

2

UMlim: 0,66 W/m K
2
USlim: 0,49 W/m K
2
UClim: 0,38 W/m K
FLlim: 0,36

2

UHlim W/m K
SE/SO
3,5
3,5
3,5
3,4 (3,5)
3,2 (3,4)
3,0 (3,1)

Factor solar modificado límite de huecos FHlim
Baja carga interna
E/O
-

S
-

Alta carga interna

SE/SO
-

E/O
0,54
0,45
0,40

S
0,57

SE/SO
0,58
0,49
0,44

Cada un dels tancaments i divisions interiors de la envolvent tèrmica tenen una transmitància no superior
als valors indicats:
ZONA C2
0,73

Murs de façana, particions interiors en contacte amb espais no habitatbles, primer metre
del perímetre del terres sobre el terreny
Terres
Cobertes
Vidres i marcs (forats)

0,50
0,41
2,20 (N)
2,70 (E/O)
3,50 (S)
0,32

Lluernaris
Conformitat amb la opció simplificada : Façanes
Tancament

Nord
Est
Sud-est
Sud
Sud-oest
Oest

38,28
32,28
203,51

Forats

2

0,00
6,00
0,00

m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m

2

m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m

Tancament

Total

38,28
38,28
203,51
280,07

2

m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m

Forats

100,00
84,33

0,00
15,67
-

%
%
%
%
%
%

100,00

%
%
%
%
%
%

Conformitat amb la opció simplificada : Cobertes
Coberta

194,56

m

2

Lluernes

10,44

m

2

Total

205,00

m

2

Lluernes

5,00

%

Opció simplificada:
El % de forats a cada façana serà < 60%. En façanes amb àrees <10% s’admet que sigui > del 60%.
El % de lluernes serà inferior al 5% de la superfície total de la coberta.
El percentatge de forats a cada façana, i el de lluernes de tota la coberta compleix les condicions
d’aplicabilitat de l’article 3.2.1.2 de HE1, pel que es pot aplicar la opció simplificada de comprovació de la
demanda energètica de la envolvent tèrmica, pel que es justificaran els seus paràmetres, la transmissió
amb zones comuns no calefactades, el control de les condensacions intersticials i superficials, i les
limitacions de permeabilitat a l’aire en forats i lluernes.
Limitació de la demanda energètica NRE AT-87:
Com que tot i no estar derogada encara la NRE-AT-87, ja existeix un esborrany de la seva derogació, es
dóna per suposat que acomplint-se el CTE i el decret d’ecoeficiència, s’assoleixen sobradament els
requisits d’aquesta norma.
HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques:
D’acord amb el vigent Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), els dos edificis, tant
polilleuger com vestidors, estan exents de l’acompliment d’aquesta normativa ja que no es disposa cap
instal·lació tèrmica. El correcte comportament tèrmic de l’edifici es garantitza amb mecanismes de
climatització naturals, tals com la ventilació creuada.
Polilleuger Joan Rebull a Reus

| pàg 21

HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’iluminació:
S’aplicarà el DB HE 3 a les instal·lacions de il·luminació de l’edifici projectat, en aquest cas es conten
dintre de l’àmbit d’aplicació tant el polilleuger com els vestidors.
La luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) com l’índex d’enlluernament unificat (UGR) i l’índex de
rendiment del color (Ra) s’adequarà al es necessitats d’iluminació dels usuaris de cada zona.
2

L’eficiència energètica es garantirà limitant el valor de VEEI a 5 w/m .
Les instal·lacions d’il·luminació disposaran per cada zona d’un sistema de regulació i control específic.
La instal·lació lumínica proposada té un comportament energètic millor que l’existent actualment i que
l’habitual en aquest tipus d’instal·lacions esportives, tot i ampliar-se la quantitat de lluminàries respecte
aquesta. S’utilitzarà il·luminació de fluorescència.
S’adjunten els corresponent estudis lumínics a l’annex corresponent de la present memòria.
HE4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària:
Només es troba dintre l’àmbit d’aplicació el mòdul dels vestidors. Una part de les necessitats d’aigua
calenta sanitària, es cobrirà amb sistemes de captació emmagatzemant i utilització d’energia solar.
A l’annex de la memòria número 10. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA es detalla l’acompliment d’aquest punt,
tot fent la comparativa entre els requeriments del CTE HE4 i el decret d’ecoeficiència i agafant sempre
els requisits més restrictius.
Els paràmetres previstos a la normativa municipal són inferiors al previstos al CTE HE 4 i al Decret
d’ecoeficiència 21/2006, pel que serà suficient justificar el seu compliment.
HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica:
El projecte no es troba dintre l’àmbit d’aplicació, per tant, queda exent del seu acompliment.
Decret d’ecoeficiència.
Es compliran els paràmetres d’obligat compliment assenyalats al Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els
edificis segons la tipologia específica d’aquest edifici que fa bàsicament la funció de cobert d’un espai:
Aigua: sanejament i aixetes
Energia: aïllament tèrmic, protecció solar, producció d’aigua calenta sanitària amb energia solar,
rentavaixelles.
Materials i sistemes constructius.
Residus domèstics.
Aïllament acústic.
Materials i sistemes constructius:
En la construcció de l’edifici per
constructives següents:

obtenir un mínim de 10 punts s’utilitzaran les solucions

Façana ventilada sud-oest (± 90º)
Coberta ventilada
Coberta enjardinada
Sistemes preindustrialitzats >= 80% sup. estructura
Sistemes preindustrialitzats >= 80% sup. tancaments ext.
Asolellament directe >=80% sales
2
Transmitància tèrmica tanc exteriors <= Km 0,63 W/m K
2
Transmitància tèrmica tanc exteriors <= Km 0,56 W/m K
2
Transmitància tèrmica tanc exteriors <= Km 0,49 W/m K
Sistemes de reaprofitament d’aigües pluvials
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5
5
5
6
5
5
4
6
8
5

Sistemes de reaprofitament d’aigües grises i pluvials
Utilització d’un producte reciclat
Reutilització de residus petris d’enderroc previ
Ventilació creuada natural
Climatització amb energies renovables
Enllumenat comunitari am detectors de presència
Habitatges amb de fusteries exteriors R => 28dBA
Habitatges amb element horitzontals Ln =< 78dBA
Total punts
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8
4
4
6
7
3
4
5

30

5. EQUIPAMENTS
5.1. PISTA ESPORTIVA INTERIOR: EQUIPAMENT ESPORTIU
A la pista esportiva interior es plantegen els següents esports:
BÀSQUET:
FUTBOL SALA:
VOLEIBOL:

1 pista gran de mides:
2 pistes petites de mides:
1pista de mides :
1pista de mides:

14.85x27.85m
15.00x20.00m
20.00x40.00m
9.00x18.00m

A més la pista es proposa amb pavient de fusta per tal de permetre la pràctica del patinatge i/o hockey
patins.

A continuació es detallen els equipaments prevists per cadascun dels esports:
BÀSQUET
2 cistelles per cada pista petita i 2 per la pista gran. Es proposa la
cistella bàsquet monotub elevable a sostre. Fabricació en tub
estructural amb màstil central quadrat i tub telescòpic per subjecció i
regulació del tauler. Suports laterals cargolats al màstil central per
suport de cables antigiratoris. L’elevació de les cistelles es farà de
forma manual amb manviela. El tauler serà de metacrilat de 20mm per
la pista de bàsquet i de 10mm per la de minibàsquet, amb mides
1800x1050 amb marc metàl·lic per reforç del tauler de metacrilat.
L’anella serà flexible.

FUTBOL SALA / HOCKEY PATINS
2 porteries traslladables de futbol sala de 3x2m amb franges vermelles
i blanques, ranures especials als postes i travesser per ubicació dels
ganxos antilesió de suport de la red.
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VOLEIBOL
Postes voleibol metàl.lics traslladables amb ancoratge, tub de diàmetre
90mm, regulació d’alçada a tots els nivells intermitjos per desplaçament
interior, regulació de tensió rectilínea de la red mitjançantt tensor manual
de cremallera. Red de voleibol d’alta competició amb trenat de poliamida
de 3mm, cable d’acer palstificat de 6mm, funda per varilles, cinta
polièster; mides 9.50x1m. Ancoratges per voleibol amb tapes, sistema
d’encastament profund; mides 90x610mm.

5.2. PISTA ESPORTIVA INTERIOR: MOBILIARI
Sobre les grades de formigó prefabricat es proposen uns seients de plàstic sense respatller, que són els
mateixos que es col.locaran a les grades exterior. Són seients de fàcil col·locació i substitució en cas que
algun es faci malbé.

5.3. MOBILIARI URBÀ EXTERIOR
A la zona d’urbanització exterior es proposen unes peces de mobiliari urbà per millorar el confort de
l’àrea.

1

5

4
3
3

2
Urbanització interior

6
5
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6
5

1

1. Plantació d’arbrat amb escossells circulars de xapa metàl.lica de Benito Dúctil o equivalent o
plantats directament a la jardinera
2. Il.luminació per mitjà de bàculs amb lluminàries d’exterior tipus fanlas model systempark amb
llums sp line i sp square de la casa SBP o equivalent.
3. Bancs de fusta linials o individuals de la sèrie Tramet d’Escofet o equivalent
4. Paperera model Barcelona
5. Jocs generacionals de BDU o equivalent segons prtides de pressupost
6. Jocs infantils de BDU o equivalent segons prtides de pressupost
A més, es col.loquen diferents elements d’urbanització:
7. Font d’aigua potable tipus Carmel d’Escofet o equivalent a la façana del mòdul de vestidors
dintre del recinte del polilleuger
8. Aparcabicicletes a base de tub corbat a la façana longitudinal del polilleuger cap al carrer interior
9. Escossells model Yarg d’Escofet o equivalent als nous arbres

1

2-1

3

7

2-2

4

8

5

9
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6

5.4. VESTIDORS
Els vestidors es dotaran de l’equipaments
necessari pel seu correcte funcionament.
Així, les subdivisions interiors es faran amb
mampares de panell fenòlic de color taronja ref. V014 VINYLE FA
de gruix 12,5mm i muntants verticals i horitzontals
d’acer inoxidable.
També s’equiparan amb bancs de les mides
especificades als plànols i penjadors segons plànols de detall de
projecte.
Es trien peces sanitàries resistents i de format
antivandàlic les més susceptibles de ser malmeses.
Per tant, les dutxes, teporitzades, es trien tipus sèrie presto DL400
o equivalent. La ceràmica sanitària serà de la sèrie dama senso
square de roca o equivalent. Els accessoris, com seients per dutxa
de minusvàlids, dispensadors de sabó o paper higiènic seran de
color inox satinat, de Nofer o equivalent.

6. SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
A la memòria constructiva es descriuen en detall cadascuna de les instal.lacions projectades. Als plànols
es grafien els traçats de les diferents instal.lacions, així com els esquemes necessaris per la seva
correcta realització. Les diferents instal.lacions que s’han realitzat són:
- Instal·lació d’electricitat i il.luminació
- Polilleuger i vestidors
- Vials (nova instal.lació a c/Puigmal i trasllat fanal a c/Montcaro)
- Urbanització interior
- Instal.lació de fontaneria i reg
- Polilleuger i vestidors
- Vials
- Urbanització interior
- Instal.lació de sanejament
- Polilleuger i vestidors
- Vials
- Urbanització interior
- Instal.lació de detecció i protecció d’incendis
- Polilleuger i vestidors
- Control correcte accés bombers a tot l’àmbit d’actuació
- Instal.lació de climatització i ventilació
- Vestidors
A l’annex 3, de serveis afectats, es repasen cadascuna de les documentacions proporcionades per les
companyies, tot comparant-les amb la informació del topogràfic i de les visites in situ.

7.TOPOGRAFIA
La informació topogràfica per la realització del projecte executiu d’urbanització del futur polilleuger Joan
Rebull ha esta proporcionada pels serveis tècnics de l’ajuntament de Reus en data 15 de febrer de 2010.
El plànol base de la urbanització de la zona verda, està realitzat per Arquitecte Daniel Roig Nolla en data
4 de Març de 2017.
Els plànols estan calçats sobre aquesta informació topogràfica, la qual cosa no eximeix a la constructora
de comprovar les dades abans de començar les obres, i verificar el plànol topogràfic, qualsevol
mancança o errada que puguin contenir, serà atribuïble a aquesta manca de verificació per part de
l’empresa constructora.
Polilleuger Joan Rebull a Reus
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8. BÉNS I DRETS AFECTATS
Tal i com es mostra al plànol del punt 1.5. Descripció del solar d’aquesta memòria i als plànols de
l’apartat 2 del present projecte, l’àmbit d’actuació ocupa 2 solars destinats a equipament i una part que
actualment és vial.
Segons els usos proposats, no caldrà una variació del Pla General d’Ordenació de Reus, que ja s’ha
parlat amb el promotor i amb les parts implicades dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Reus.
Ara bé, tots els terrenys són de domini públic, propietat de l’Ajuntament de Reus, per tant, no són
precises expropiacions ni hi ha cap ocupació de propietat.

9. AFECTACIONS AL TRÀNSIT
Segons com es planifiquin finalment els treballs, l'empresa constructora haurà de presentar als serveis
de Vialitat i Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Reus, les àrees afectades, la durada d'afectació, els
esquemes de vialitat provisional i els elements de senyalització i seguretat viaria previstos, perquè
aquests organismes en donin la seva conformitat i conseqüent permisos.
És important preveure la circumstancia que el tràfec ve molt condicionat pels horaris escolars dels
diferents equipaments i caldrà si es calendari escolar programar les afectacions al tràfec i les condicions
de seguretat i senyalització de les mateixes amb un criteri d’estricta prevenció per evitar accidents.

10. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
El termini per a l’execució de les obres és de 8 mesos, S’ha valorat les obres a realitzar i els elements a
subministrar així com els possibles imprevistos.

11. SEGURETAT I SALUT
D’acord amb el Reial Decret 1627/97 i el Reial Decret 337/2010de Disposicions Mínimes de Seguretat i
Salut a les obres de construcció s’ha redactat l’Estudi de Seguretat i Salut, que es presenta a l’annex
corresponent de la present memòria. El pressupost de Seguretat i Salut s’ha de inclòure al Pressupost
del projecte executiu i pujarà al (1%del PEM).

12. CONTROL DE QUALITAT
En cada una de les partides del pressupost quedaran inclosos els assaigs i controls necessaris i
preceptius i es presentaran adequadament el pla de Control de qualitat a la direcció executiva qui l’haurà
d’acceptar.
S’adjuntarà al projecte executiu a l’annex 16 del programa de Control de Qualitat.

13. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
En compliment de l’article 64 del RGCE es fa constar que les obres definides en el present projecte
configuren una obra completa susceptible de ser lliurada a l’ús públic en el moment d’acabar-se.

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, les classificacions dels
contractistes hauran de ser les següents:
grup C: edificacions

subgrup 3 (estructures metàl.liques)
subgrup 2 (estructures de fàbrica o formigó)
Polilleuger Joan Rebull a Reus
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15. REVISIÓ DE PREUS
En compliment de l’article 77 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic per
tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té
revisió de preus.

16. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
L’absència d’ocupacions i expropiacions i a la inclusió en el pressupost de les partides corresponents als
serveis afectats i imprevistos, el pressupost per a coneixement de l’Administració coincideix amb el
d’Execució per Contracte. Cal però tenir en compte que caldrà coordinadar a quest projecte amb
l’execució del Polilleuger i la Llar d’Infants la Ginesta per qualsevol inconvenient que això pugui
ocasionar o despesa no prevista.

Polilleuger Joan Rebull a Reus
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17. PRESSUPOST
El projecte de POLILLEUGER AL CEIP JOAN REBULL DE REUS I LA SEVA URBANITZACIÓ s’ha
dividit en 3 fases ( escomesa, polilleuger i vestidors, i urbanització de la parcel.la) per tal de facilitar la
seva execució en cas que es decidís fer-la per fases, adaptant-se als requeriments del client.
Aplicant l’avanç amidaments, deduïts dels plànols de Avant- projecte resulta un Avanç de Pressupost
d’Execució Material que ascendeix a la quantitat de :

Barcelona, Agost de 2018

Ernest Ferré Ricart arq.
col·legiat nº 20624-5

Mamen Domingo Domingo arq.
col·legiat nº 23639-1

Polilleuger Joan Rebull a Reus
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Ref: 1725

AVANÇ DE PRESSUPOST DE POLILLEUGER PER A L'ESCOLA JOAN REBULL DE REUS
POLILLEUGER I VESTIDORS
Capítol 1.1
Capítol 1.2
Capítol 1.3
Capítol 1.4
Capítol 1.5
Capítol 1.6
Capítol 1.7
Capítol 1.8
Capítol 1.9
Capítol 1.10
Capítol 1.11
Capítol 1.12
Capítol 1.13
URBANITZACIÓ INTERIOR PARCEL·LA
Capítol 2.1
Capítol 2.2
Capítol 2.3
Capítol 2.4
Capítol 2.5
Capítol 2.6
Capítol 2.7
ESCOMESA I ECODISSENY
Capítol 3.1
Capítol 3.2
Capítol 3.3

Capítol 4.1
Capítol 5.1

ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
FONAMENTS I SANEJAMENT
ESTRUCTURA METAL·LICA
COBERTA I POLICARBONAT DE FAÇANES POLILLEUGER
ESTRUCTURA I COBERTA VESTIDORS
IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
PAVIMENTS
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
FUSTERIA I MANYERIA
REVESTIMENTS
INSTAL·LACIONS
EQUIPAMENT ESPORTIU
SENYALETICA
POLILLEUGER I VESTIDORS

3,90%
5,84%
23,64%
12,39%
2,85%
2,19%
10,73%
9,45%
5,20%
4,47%
11,54%
3,24%
1,06%

40.922,14 €
61.294,34 €
247.932,16 €
129.949,05 €
29.862,79 €
22.972,92 €
112.549,37 €
99.172,43 €
54.571,47 €
46.852,37 €
121.032,80 €
33.987,39 €
11.087,36 €
1.012.186,59 €

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
FONAMENTS, ESTRUCTURA I SANEJAMENT
PAVIMENTS I REVESTIMENTS
MOBILIARI URBÀ
MANYERIA
JARDINERIA
INSTAL·LACIONS
URBANITZACIÓ INTERIOR PARCEL·LA

0,08%
0,12%
0,70%
0,17%
0,19%
0,03%
0,20%

868,51 €
1.274,85 €
7.364,78 €
1.796,39 €
1.981,28 €
358,38 €
2.148,23 €
15.792,40 €

COMPANYIA ELÈCTRICA
GAS NATURAL
COMPANYIA D'AIGÜES

0,29%
0,10%
0,10%
ESCOMESA I ECODISSENY

3.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €

SUBTOTAL

1.032.978,99 €

SEGURETAT I SALUT
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

0,91%
0,62%

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)
Benefici Industrial
Despeses Generals

1.048.978,99 €
13,00%
6,00%

SUBTOTAL

136.367,27 €
62.938,74 €
1.248.285,00 €

IVA

21,00%

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC)

DomingoFerré ARQS slp

9.500,00 €
6.500,00 €

domingoferre@domingoferre.com

262.139,85 €

1.510.424,85 €

telf: 932 184 277

