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DD DADES GENERALS
DD1 Contingut de l’encàrrec.
PROJECTE BÀSIC I EXECTUIUT DE TANCAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA, NOUS
VESTIDORS I ACCESSOS A COLLBATÓ
Les consideracions especifiques a la redacció del treball son:
Anàlisi de l’estat actual de les instal·lacions esportives de la pista coberta
Anàlisi de tota la zona esportiva: ordenació i circulacions
Proposta del tancament lateral de la actual pista. Tancament semipermeable.
Proposta d’ordenació general, circulacions i zonificació.
Proposta de nous vestidors.

DD2 Identificació i agents del Projecte
DD 2.1 Promotor:
Ajuntament de Collbató
Adreça: Carrer Bonavista, 2, 08293 Collbató, Barcelona
DD 2.2 Projectista:
Àlex Gallego Urbano, Arquitecte, NIF 434.345.84-G
Adreça: c/ Girona, 55 ent. 1º. Barcelona 08009
Tel., 934.816.689. E Mail: agu@coac.net
Colaborador: Eduard Martínez Martínez, Arquitecte.
DD 2.3 Gestió i control del projecte:
Ajuntament de Collbató3

DD4 Relació de documents complementaris i tècnics redactors
Els documents que conformen el presente projecte son els següents:
Document nº 1 M-Memoria
Document nº 2 DG-Plànols
Document nº 3 PC-Plec de condicions
Document nº 4 EA-Estat d’Amidaments
Document nº 5 PR-Pressupost
Document nº 6 DC-Documents Complementaris
Cal ressenyar que en la documentació annexa es detallen totes les pautes fetes entre les parts
implicades per tal de concretar totes les pautes i recomanacions a complir per la disposición i ubicació
del present projecte.
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MD 1. Objecte del Projecte
L’Ajuntament de Collbató va sol.licitar a la Duiputació de Barcelona un ajut per tal de fer un
avantprojecte per millorar la zona esportiva municipal, pista coberta, edifici vestidors municipals.
L’any 2017 s’encarrega mitjançant un acrod marc aquest projecte al tècnic que subscriu.
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, convoca un acord marc per a la
selecció d’un màxim de 13 empreses per realitzar diferents estudis d’instal·lacions esportives. En data
Juny de 2017 es proposa al tècnic ÀLEX GALLEGO I URBANO com un dels adjudicataris per realitzar
aquestes feines.
Posteriorment el mes d’Octubre de 2017 s’encarrega al tècnic que subscriu la redacció del present
treball. Feines que s’inicien mitjançant la reunió de llançament en data 3 de Novembre de 2017.
Posteriorment i aprovat per totes les parts el document avantprojecte.
L’ens municipal encarrega la redacció del Projecte Executiu al tècnic que subscriu.

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

Uns vestidors que es troben una mica malmesos i que requereixen d’una reforma parcial i millora de les
condicions higièniques, de materials i de les instal·lacions de ventilació i condicionament tèrmic.
Cal dir que aquests vestidors tenen alguns problemes de comptabilització i simultaneïtat entre
diferents activistes de piscina i pista poliesportiva.
Aquest període però es poc prolongat donat que la temporada d’estiu de la piscina coincideix poc
temps amb la de futbol.

MD 2.1 Requisits normatius
A continuació s’adjunta la documentació obtinguda: el plànol urbanístic
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya on es mostra que la seva
públics esportiu, clau Ce i una classificació urbanística de sòl urbà.
determinada per el text refós de les Modificacions Puntuals del Pla
aprovat l’any 2000 .

del Departament de Territori i
qualificació és d’equipaments
Aquesta clau urbanística ve
General d’Ordenació Urbana

MD 2 Antecedents
Collbató es un municipi situat a l’extrem septentrional de la comarca del Baix Llobregat, a la vessant
Sud-Est de la muntanya de Montserrat.
Llinda a la vessant Nord amb la Muntanya de Montserrat (actuant com a alçat / teló de fons) al costat
Oest del riu Llobregat i per la vessant Sud amb la carretera A-. Te una altitud de 388 m i una superfície
de 18,10Km2. conté 10 entitats de població i un cens de 4.394 habitants.
La zona esportiva municipal es situa a la vessant Sud-Est del municipi. Just a la transició entre el nucli
de la població i la carretera A-2. Envoltada per 3 carrers urbanitzats, te una gran accessibilitat i està
propera al nucli històric de Collbató.
La zona esportiva s’ha consolidant al llarg dels anys i s’ha anat ampliant i remodelant, tant els espais
interiors com espais exteriors i cubrició de la pista de joc en funció de les necessitats funcionals i d’ús
més immediates i de la capacitat econòmica del consistori.
Aquest tipus d’actuacions, no planificades amb un pla director i molt dilatades en el temps, sovint (com
es el cas) han donat un resultat molt heterogeni.
Obtenint equipaments esportius irregulars, volums edificats amb llenguatges formals, geometries i
materials diferents, manca d’organització de les circulacions. Fet que no dona un aspecte global unitari.
Si als aspectes formals s’hi afegeix la gran evolució funcional que han sofert els equipaments esportius,
tant al que fa referència a la gestió com a necessitats funcionals.
L’Ajuntament vist l’ús intensiu de la pista poliesportiva (fonamentalment feta servir per a futbol sala –
de gran tradició i ús al municipi). Va decidir fer una cubrició de l’espai esportiu, (aixopluc) fet que ha
permès el seu ús durant tot l’any.
La pista ha augmentant el seu confort i permet un ús intensiu els mesos de pluges i que els nens /
activistes i usuaris la puguin gaudir tots els dies i poder fer competicions sense dependre de les
inclemències del temps.
La pista poliesportiva està situada al costat de l’edifici de vestidors, serveis i bar. Un edifici coberta a
dues aigües amb uns vestidors que donen servei tant a la pista com a les piscines municipals exteriors.

Les condicions d’edificació venen regulades per el text refós de les Modificacions Puntuals del Pla
General d’Ordenació Urbana aprovat l’any 2000.
Actualment s’està tramitat una modificació Puntual del PGOU, que inclou la zona on es volen executar
les obres previstes en el projecte, per tal de canviar els usos específics de l’equipament esportiu als
d’equipament
general.
La modificació del Planejament va ser aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en 15 de març de
2021 i actualment s’ha exhaurit el període d’exposició pública sense cap al·legació i, s’han emès els
informes
sectorials,
sense
que
cap
sigui
desfavorable
a
la
modificació.
En aquest aspecte, els usos del equipament general (Clau C), segons la normativa del PGOU, inclouen
els
docents,
esportiu,
sanitari-assistencial,
socio-cultural
i
serveis
urbans.
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Els usos establerts al planejament vigent (Equipament Esportiu) i els previstos en la Modificació
Puntual del PGOU (Inclou l’esportiu). Per tant, l’actuació és compatible tant amb el planejament vigent,
com
amb
la
Modificació
puntual
que
s’està
tramitant.
Així mateix, tot i que en motiu de l’aprovació inicial d’aquesta modificació es va establir la suspensió de
llicències segons l’article 73 del TRLUC, l’àmbit on es volen executar les obres previstes en aquest
projecte, no està sotmès a aquesta suspensió, segons es pot comprovar en el plànol de suspensió de
llicències de l’expedient d’aquesta modificació (exp. 2019_1449).

MD 2.2 Requisits derivats de l’encàrrec
Fer una intervenció puntual a l’actual zona esportiva municipal, va més enllà d’una implicació parcial i
afecta a tot el conjunt de la mansana esportiva..
El tancament semipermeable de la pista, implica conservar els accessos i vies d’evacuacio actuals de la
pista per no minimitzar els condicionants actuals.
També implica una millora de l’espai esportiu tant a nivell de confort climàtic com evitar la presència de
l’aigua de pluja gairebé a la totalitat de la pista.. Els tancaments semipermeables permetran un control
lúminic de l’espai més óptim.
La construcció de vestidors a la zona Nord de l’actual edifici. Permet aprofitar aquesta actuació per
millorar la accessibilitat per la vessant Nord alhora que permet delimitar el recinte per aquest accés,
generant una jerarquia d’espais fins ara inexsitent. Es crea una gradació d’espais de circulació de
públic, diferenciada de la dels esportistes.

Fotoplà zona esportiva municipal
La zona esportiva municipal dona servei a tot el municipi de Collbató i malgrat està molt dispers en el
territori ocupa una zona central dins del terme municipal i es troba proper al cas antic. Gaudint de bona
comunicació, espai per aparcament, no genera molèsties de soroll i mobilitat al veïnat . La orientació
Nord-Sud permet un bon assolellament i ventilació natural i gaudeix alhora d’unes magnífiques vistes a
Montserrat a la vessant Nord i vistes als camps per la vessant Sud, sense grans edificacions.
La zona esportiva s’organitza en 4 paquets, segons el seu ús.

MD 2.3

Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic

Dades de l’entorn
La zona esportiva municipal contempla una pista poliesportiva coberta amb planxa (oberta lateralment)
amb una petita graderia, un edifici amb vestidors, serveis, bar i instal·lacions, unes piscines descobertes
municipals amb solàrium i una zona de jocs infantils. Situat a la part Est del municipi, al costat de
l’escola La Salut, te bona accessibilitat i comunicació amb el casc antic del municipi.

Zona Sud: Parc infantil de jocs, zona d’exercicis per a tonificació exterior a l’aire lliure i zona de skate,
amb accés pels carrers Passeig de les Escoles i Carrer d’Occitània. Es un àmbit esportiu i de lleure a
l’aire lliure obert per a tot el públic, durant tot l’any, sense tanques i bona accessibilitat i que pot
funcionar independentment de l’ús de la resta de les altres instal·lacions.
Zona Est: Pista poliesportiva (utilitzada preferentment per a ús del futbol sala). Es una pista de 33x48
on s’inscriu un terreny de joc de 20x40 metres. Una pista que te la pista a la cota de la vessant sud a
cota de carrer +346 i que a la vessant Est es va ensotant conforme puja el Carrer d’Occitània +349 a la
part superior. Per la part Nord limita amb un petit cos a peu de pista on es situen locals socials i
magatzems municipals. Per la vessant Oest està en contacte amb una plataforma plana a cota peu de
pista i en comunicació directe amb l’edifici de vestidors i bar.
La pista es troba envoltada de pilars metàl·lics i coberta amb jàsseres metàl·liques i coberta de planxa.
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Com a enderrocs, tan-sols cal considerar la part d’accés Nord, el vial de formigó i vorera, així com
petits restes de formigó, paviments i col.lectors superficials.
A la reforma de la pista, no es preveuen enderrocs, tansols modificacions puntuals de l’estructura i
desplaçaments provisionals de tanques. Son feines senzilles, de poca magnitud i f¡acil execució. Per
tant no afectaran ni al ritme de l’Obra i seran fàcils da’ctuar i protegir.
Moviment de terres

Zona Central: Edifici vestidors, bar, serveis i instal·lacions. Es tracta d’un edifici de dos cossos fets
d’obra amb arrebossat i pintat i cobertes de teula a dues aigües. Un cos principal on hi ha dos grans
vestidors (masculí i femení) amb zona per canviar-se, inodors piques i dutxes. Una zona amb una
oficina i magatzem i una cuina i una extensió exterior feta amb alumini i ferro on es situa el bar.
Al cos petit i mes baix, es situen les instal·lacions de depuració de la piscina, u magatzem i una petita
sala amb serveis.

Es preveu una afectació ala zona d’accés Nord, on cal modificar les pendents d’accés tant del vial com
peatonal. Això implicarà un moviment de terres d’excavació i terraplenat, així com la execució
d’aquuest nou vial i murets de contenció corresponents. La zona on situar els nous vestidors, caldrà
rebaixar-la per generar una plataforma plana de treball on situar la llosa de fonamentació, així com una
plataforma d’accés als nous vestidors, lligada amb la cota d’accés a la pista i la nova tanca de la
vessant Nord.
A la reforma de la pista, no es preveuen moviments de terres a excepció de petites modificacions de
rases i fonaments de petita calada. No son significants i poca fectació a l’entorn

MD 2.5 Preexistències
Cpm s’ha descrit en apratats anteriors. La zona esportiva municipal de Collbató, contempla una
actuació de millora de les actuals instal.lacions:

Zona Oest: Es on hi ha la zona de piscines exteriors i solàrium. Consta d’una piscina descobertes de
17’75 x 25 metres amb 8 carrils i una piscina de ‘xapoteig’ – infantil rodona de radi 6 metres amb
escalinata d’accés. Tot envoltat de platges de piscina i un gran solàrium. Una zona de piscines amb
unes mides aproximades de 97 x 57 metres.
MD 2.4 Resum projecte enderrocs i moviment de terres
Enderrocs:
Les feines d’enderroc previstes per espais exteriors, donada la topografia existent son senzills, a cel
obert, amb accés fàcil des de l’exterior. Els caminons poden accedir al solar des dels vials que tenen
prou amplada i bona connexió amb les xarxes viaries principals.

-

Pista poliesportiva coberta sense tancaments laterals. Una actuació que no modificarà la
ocupació d’aquesta superfície i tan-sols afectarà al tancament semipermeable de les
façanes. Un tancament que mitjançant la tipologia permeable d’alguns elements,
circularà l’aire i es seguirà considerant com una pista poliesportiva exterior (amb millores
prestacions en front de l’aigua i assoleiament, però ventilada naturalment).

-

Edifici existent de vestidors, bar i magatzem instal.lacions piscina exterior. Es tracta d’un
edifici on no s’actua i es manté amb la seva morfologia actual. Al llarg dels anys s’han
anat fent actuacions i es contempla que segueixi en ús tant ara, durant les Obres i un
cop finalitzades . Es tracta d’un edifici d’obra arrebossada i pintada, amb coberta a 4
aigües de teula àrab i finestrams petits.

-

Edifici existent sota plaça: us magatzem municipal i sala polivalent de la penya. Es un
edifici estret i llarg situat a la vessant Nord, sota la plaça amb accés directe des d’un
tester de la psita poliesportiva. Contempla sales, serveis i espais d’emmagatzematge.
Edifici de poca alçada de 220 a 250cm d’alçada amb presència d’humitats a les parets
Nord sota plaça en contacte amb el terreny. No es preveu cap tipus d’actuació en ell.
Quedarà però afectat amb la nova tanca de la vessant Nord i restarà afectat l’accés
durant la construcció de les Obres.
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-

Piscina descoberta municipal. No s’interve. Els tancaments laterals existents de la
piscina per la vessant Nord-Est, serviran com a tanca de límit de l’Obra durant l’execució
de les Obres dels nous vestidors.

-

Zona skate parc. Zona sud, No s’intervé ni s’actua en aquest indret.

-

Nous vestidors a situar al costat dels existents. No s’actua sobre cap pre-existència,
però donada la proximitat i està en contacte amb edifici actual de vestidors i pista
poliesportiva, caldrà protegir adecuadament la trobada entre edific nou i existents amb
les corresponents tanques, proteccions i mitjans adecuats per no afectar a ambdues
edificacions.
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MD 3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
MD 3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE EN RELACIÓ A L’ENTORN I DELS ESPAIS
EXTEIORS
L’Administració local, revisat l’abast del projecte i les reunions de seguiment.
Ha realitzat una sèrie de demandes que ha de recollir el present projecte, aquestes son les següents:
A- Realitzar una re ordenació de les circulacions i zonificació de la zona esportiva.
B- Realitzar un avantprojecte del tancament lateral semipermeable de la pista poliesportiva. Amb un
estudi de costos.
C- Un estudi previ on es prevegin 3 opcions d’ordenació dels vestidors.
Reforma dels actuals vestidors
Nous vestidors a la part central junt als actuals.
Reforma espai actual magatzems i locals per ubicar vestidors.
Opcions que cal valorar i considerar els pros i contres de cadascuna, amb argumentacions tècniques,
econòmiques i compositives.
D- Realitzar un programa funcional de vestidors, locals, accessos, etc... amb un resum de les
superfícies per cadascuna de les 3 opcions per poder comparar-les.
E- Fixar una previsió de costos – avanç de pressupost
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Color groc: Àrea ús públic
Son accessos exteriors, sense accedir als espais esportius. Des d’aquestes zones es pot accedir per
porta a vestidors existents i piscines exteriors, a vestidors nous i pista poliesportiva
Color Blau: Nous vestidors i circulacions esportistes
Aquesta zona contempla els nous vestidors i/o reforma magatzems + zona exterior exclusiva per
esportistes i les corresponents circulacions.
Color Vermell: Pista poliesportiva.
Nou espai semi tancat de la pista poliesportiva
Col·locant una tanca amb porta a la vessant Nord (paral·lel al Carrer Avinguda del Centenari Amadeu
Vives entre l’edifici de magatzem – entitats i una segona tanca perpendicular a la primera i enrasada
amb els vestidors existents permeten generar un accés per a vestidors esportistes mantenen l’accés
públic a les piscines.. S’aconsegueix un accés exclusiu per als esportistes, directe als vestidors i amb
accés també al recinte esportiu. Des d’una sola porta es permet el control d’accessos als usuaris –
esportistes i monitors-arbitres, sense barrejar-se amb el públic – pares.
El públic i/o pares manté els dos actuals accessos pel Carrer d’Occitània, a la graderia a mig tram de
carrer i per la part inferior a la zona de Bar i peu de pista exterior.
Entre l’edifici vestidors i la pista es genera un petit pas amb una porta en el seu extrem superior, que
permet la circulació (si es considera oportú) entre les dues zones (esportistes i públic).
L’actual accés als vestidors per la part Sud queda tancat i funciona com a via d’evacuació.

F- Fixar possibles fases d’execució
G- Mantenir les instal·lacions en us durant les Obres
Que les actuacions a realitzar afectin al mínim possible el funcionament de les actuals instal·lacions.

ORDENACIÓ ZONA ESPORTIVA – MILLORA DE LES CIRCULACIONS I ZONIFICACIÓ.
Les actuals instal·lacions tenen una mancança d’ordenació general, no existeix zonificació ni es pot
diferenciar accessos segons usuaris i activistes. Tothom pot anar per tot arreu i dificulta la gestió i la
convivència entre esportistes i espectadors.
Per tal de segregar el públic dels usuaris durant les activitats esportives. Es proposen unes petites
operacions de baix cost i mínima implicació volumètrica, que permeten zonificar l’espai.
El projecte proposa dues actuacions principals, el tancament de la pista poliesportiva existent, i la
construcció d’uns nous vestidors annexes a la pista poliesportiva.
Color verd: Àrea piscines
Contempla les actuals piscines descobertes, i l’edifici de vestidors, magatzems i instal·lacions que
donaran servei a aquests espais. Cal dir que els vestidors podran fer-se servir durant la temporada que
resta tancada la piscina per activitats de la pista poliesportiva.
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TANCAMENT PISTA POLIESPORIVA:
Per millorar les condicions tèrmiques i climàtiques de la actual pista, es proposa el tancament lateral
d’aquesta. Un tancament que permeti la circulació creuada natural de l’aire (permeabilitat) però que
afecti el mínim possible a la activitat esportiva, i que impedeixi alhora l’entrada lateral d’aigua de pluja,
que inunda la pista en dies forts de pluja lateral i la incidència solar directa sobre la pista, tamisant la
llum, fent que entri molta llum però de manera indirecta i no molesti a la pràctica de l’esport.
Un tancament permeable permet resoldre de forma natural i sense cost de grans maquinàries els
requeriments de ventilació i renovació de l’aire, permet millorar sensiblement les condicions climàtiques
i de fortes ventades directes sobre la activitat esportiva (usuaris i públic).
També es preveu que parts d’aquests tancaments millorin una mica les condicions acústiques de la
pista.
Cal aclarir que aquesta proposta de tancament no equipara una pista semipermeable amb un
poliesportiu on totes les necessitats i requeriments tèrmics, acústics d’il·luminació dels tancaments i de
les instal·lacions son totalment diferents.
Donat que la pista actual està soterrada a les vessants Nord i Est i oberta a les vessants Sud i Oest. Es
proposa una solució inversa per les dues cantonades.
Les façanes serien opaques a la cantonada Nord i Est al nivell inferior i a la cantonada Sud i Oest al
nivell superior, i a l’inrevés, transparents a la cantonada nord al nivell superior i a la cantonada sud al
nivell inferior. D'aquesta manera es permet la vista des de l’exterior per la zona on hi ha el públic i es
pot veure la muntanya de Montserrat al nord des de l'interior de la pista.
Es proposa com a materials per a les façanes Nord i Est, panells de vidre a la part superior, i aplacat
de fusta a la part inferior (pista). A les façanes Sud i Oest es proposas lames de fusta a la part superior
i panells de policarbonat a la part inferior de la pista.

Vista interior foto realista

La fusta col·locada ala part inferior funcionaria com a aplacat de murs i grada. Un taulell amb ranures
sobre llistonat de fusta i aïllament de llana. Fet que millorarà les condicions acústiques de l’espai
esportiu.
La fusta en les parts superiors es preveu col·locar-la amb taulells laminats de fusta d’avet separats
entre ells i amb una inclinació que permeti l’entrada d’aire i no de sol i pluja. Els llistons es col·locaran
sobre una estructura de cremallera fixada als pilars metàl·lics de suport de la coberta existents
Es construiran uns mòduls emmarcats d’acer tipus perfrisa construïts a taller amb l’interior amb planxes
de policarbonat transparent. Aquests mòduls s’ensamblaràn a obra i fixaran a la estructura existent.
Permetent les visuals i impedint el fort vent directe.
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CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI DE VESTIDORS
Per donar un servei correcte a les actuals instal·lacions. Es necessari dotar a la instal·lació esportiva de
nous vestidors. Uns vestidors que reuneixin les característiques que s’adaptin a les condicions de
salubritat, higiene i prestacions actuals, exigides pel Codi Tècnic de la Edificació i de les recomanacions
de bona execució establertes per les fitxes del Consell Català de l’Esport per a instal·lacions esportives.
Uns vestidors nous i flexibles que permetin donar un òptim servei i que permetin ser compatibles amb
els actuals i que en èpoques d’estiu es puguin segregar els actuals per piscina i els nous per
poliesportiva.
S’han fixat dues opcions de construcció de vestidors que permeten que durant el període de
construcció no es paralitzin les actuals activitats esportives.
Es proposen dues alternatives d’ordenació. Que s’han descrit coma Fase IIA i Fase IIB.
Son dues solucions alternatives, es descriuen a continuació amb explicacions de pros i contres.

Descripció del programa funcional.
El nou edifici de vestidors consta d’una superfície construïda de 198 m2. Està compost per 3 franges
clarament diferenciades, el passadís central de peu calçat, la zona de serveis i instal·lacions, i la zona
dels vestidors dobles.
A la franja de serveis i instsl·lacions hi trobem el control d’accés als vestidors, l’espai reservat per a les
instal·lacions, l’infermeria i els vestidors dels monitors.
A la franja de vestidors hi trobem dos vestidors dobles, amb tots els serveis necessaris, espai de canvi
d’equipació, zona seca, i la zona humida amb les dutxes, lavabo i rentamans.

Criteris
Es proposa la construcció d’un edifici de menor alçada que el cos principal. Com una nau perpendicular
a la principal seguint la volumetria del bar a l’altre costat de la ‘cumbrera’ de l’edifici principal.
Uns vestidors funcionals i que compleixen amb els requeriments del CTE i fitxes del Consell Català de
l’Esport i que donen cap a la vessant Nord, a la futura zona d’accés per als esportistes de la pista.
Vestidors amb un accés per passadís de peus clacats i que surten cap a la pista per un pas (existent)
de pas peus esportiu.
4 vestidors que donen un ús òptim pel tipus d’instal·lació. Vestidors per grups grans petits i per locals i
visitants els dies de competició. També preveu 1 sala instal·lacions, 1 vestidor per monitors, serveis ,
una infermeria que actualment no existeix i una sala de control accés amb vistes i control de la porta
d’accés dels vestidors i que permet donar servei a l’exterior abans d’accedir a la pista.
Aquest tipus de vestidors i dotació prevista, permeten donar suport a les activitats de les pistes durant
tot l’any i alhora permeten realitzar grans esdeveniments.
La agregació d’uns vestidors amb terreny lliure en 3 dels seus fronts, permet ampliar i modificar la
dotació de superfície si es requereix.

Anàlisi proposta:
Aquesta ampliació on els vestidors es troben al costat dels existents, però separats, permet segregar
(si es requereix) els vestidors de pista dels de piscina. Permet per tant gestionar les dues activitats
(d’usos molt diferents) independentment una respecte de l’altre, evitant possibles conflictes de control
d’accés, de segregació d’usuaris, de l’ús dels espais amb diferència horària i permetent per tant una
diversificació d’usos, costos i activitats.
Al realitzar uns nous vestidors mantenint els actuals, s’augmenta substancialment la dotació de
vestidors per esportistes que actualment es insuficient.
La intervenció millora la zonificació esportiva de tot el recinte esportiu. Permet alhora separar entre la
activitat de la pista i la de la de piscina.
La nova ubicació, permet segregar fàcilment i controlar els accessos i circulacions dels
esportistes/activistes respecte dels espectadors. S’assoleix amb un tancat perimetral i un accés
centralitzat per esportistes i uns accessos per a públic-espectadors.
La disposició planimètrica, dels nous vestidors tant de l’edifici existent com de la pista. Permet
compatibilitzar la construcció dels nous vestidors amb l’ús de les actuals instal·lacions sense que
s’aturin les diferents activitats actuals del recinte esportiu. Els actuals vestidors donaran servei tant a
piscina com pista i les Obres no impediran l’accés a la resta d’instal·lacions. L’única afectació que
produirà les Obres afecta tan sols afecta a l’accessibilitat a la instal·lació per la vessant Nord-Oest, que
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quedarà afectada i caldrà voltejar la instal·lació pel costat Oest de la piscina o per l’Est pell carrer
Occitània.
Es millora la accessibilitat del recinte esportiu. Per la vessant Nord-Oest es genera un accés múltiple
per als esportistes cap als nous vestidors i/o pista, un segon cap a l’edifici existent (vestidors actuals en
ús, zona Bar i piscina), i un tercer que permet l’accés a vehicles per aquest front. Per la vessant Sud es
conserven els actuals accessos a esportistes, bar, públic i piscina
L’edifici de vestidors actuals, té una envolvent amb un cos central amb els vestidors i una sèrie de
cossos afegits de geometries diferents i situats e vessants diferents. Afegir el cos de vestidors a la
vessant Nord-Oest, millorar la composició actual i retornar a una certa simetria dels cossos afegits de la
vessant Sud.
El nou edifici vestidors contempla dues façanes oposades que permeten disposar a l’edifici
d ‘il·luminació natural a totes les estances i ventilació creuada als vestidors.
La connexió directe entre vestidors existents i l’edifici nou de vestidors, permetrà una comunicació
directe, mitjançant el mateix passadís d’accés dels dos edificis, fet que permetrà compatibilitzar l’ús
segons temporada, a l’estiu (més serveis a les piscines) i a l’hivern (més serveis a la pista).

POSSIBLES FASES D’EXECUCIÓ
El projecte contempla 4 tipus d’intervenció totalment independents.
Son Obres que es poden fer en qualsevol moment independent unes de les altres. Es poden solapar i
que inclús poden tenir diferents contractistes ja que operen en àmbits i períodes d’execució diferents.
1. Ordenació i zonificació general, tanques. - FASE PRÈVIA
Es una Obra que millora la instal·lació sense parar l’ús. Que tan sols limita l’accés per la vessant Nord,
però completament factible amb l’accés Sud i conservant el pas existent entre edifici vestidors i pista
poliesportiva que comunica amb magatzems i locals socials.
Aquesta actuació, consta de realitzar una tanca al carrer. Unes portes exteriors, una interior entre edifici
i pista i la urbanització de l’espai d’accés entre la nova tanca i l’edifici de vestidors existent.
Es una obra de petit cost i de termini molt curt d’execució (d’un mes i mig aproximadament).
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Aquesta actuació es recomana executar-la d’una sola vegada. Però (si es considera que el pressupost
no es pot executar d’una sola vegada), donada la configuració del projecte de tancament en dues
alçades (inferior i superior). Es pot abordar en dues Fases
Es pot començar per la part inferior ½ alçada col·locant els aplacats de fusta a Nord i Est i els
policarbonats a Sud i Oest. I en una segona damunt de l’anterior les lames de fusta i els finestrams amb
vistes a Montserrat.

3. Construcció Nous vestidors: A espai magatzems o Edifici Annex – FASE II
La realització de nous vestidors es pot realitzar en dos espais. Segons plànols de projecte.
FASE II - A : Reforma del espai de magatzem i sales en Nous vestidors
Opció que millora l’ordre i sembla la mes adequada per circulacions, superfície, cost i ordenació general.
Consisteix en enderrocar les divisions interiors dels actuals magatzems i sales annexes a la vessant
Nord. Fer una reforma integral de tot l’espai.
Ubicant els nous vestidors que s’adaptin a les condicions de salubritat, higiene i prestacions actuals,
exigides pel Codi Tècnic de la Edificació i de les recomanacions de bona execució establertes per les
fitxes del Consell Català de l’Esport per a instal·lacions esportives.
Es realitza sense afectar a l’activitat esportiva de la pista ni als vestidors ni piscines. Es pot executar
quan es vulgui i no hi ha la pressa de posada en marxa ni complicacions de Planning ni sobre costos
propis de les presses finals.
La previsió de les Obres es preveu de entre 6 o 7 mesos en ambdós cassos.

MD 3.2 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
Segons el PGOU, article 31.1. Es justifiquen els paràmetres urbanístics d’edificabilitat
L’edificabilitat màxima sobre parcel.la serà d’un metre quadrat de sostre per metre quadrat de sòl.
Mida del solar:
Edificabilitat resultant
Percentatge m2sostre/m2 solar

10.704 m2
1.794 existent + 200 ampliació : 1.994 m2
0,19 m2sostre/m2solar

Compleix amb la Normativa Urbanística
En el punt següent s’adjunta dades del cadastre.

2. Tancament semipermeable de la pista.- FASE I
Es una Obra que es pot fer gairebé sense parar l’ús (amb una bona planificació).
Cal preveure amb els industrials, la construcció dels tancaments a taller (fuster i manyà) previ a una
intervenció els mesos d’estiu. I un cop s’inicien les Obres muntar amb un sistema en sec d’ancoratge,
ràpid i fàcil d’ensamblar.
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MD 3.3

DADES DE L’EDIFICI EXISTENT I INFORMES REALITZATS
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MD 3.4 RELACIÓ DE SUPERFÍCIES

El solar, de l’Ajuntament de Collbató, es troba dins la finca de referència cadastral:
2125008DG0022N0001WR.
La superfície d’aquesta finca és segons cadastre de 10.704m2. La superfície aproximada del de l’àmbit
d’actuació és de 2.000 m2. El que representa un 18,68% del total de la superfície de la parcel·la.

TANCAMENT SEMIPERMEABLE DE LA PISTA POLIESPORIVA:
Denominació del local
ESPAI ESPORTIU – PISTA (
NO ES MODIFICA LA SUPERFICIE)
TOTAL Superfície Pista (No es modifica)
SUPERFICIES ACTUACIÓ DE TANCAMENT SEMIPERMEABLE (ALÇAT)
SÒCOL 1: TANCAMENT DE FUSTA
SÒCOL 2: TANCAMENT POLICARBONAT
PART SUPERIOR 1: TANCAMENT ENVIDRAMENTS
PART SUPERIOR 2: TANCAMENT LAMES FUSTA
PART SUPERIOR 3: TANCAMENT PLANXA
TOTAL Superfície Façana

Superfície
en m2
1.579,00
1.579,00

243,50
241,70
373,20
398,20
92,80
1.349,40

VESTIDORS:
Denominació del local
PAS PEU CALÇAT
CONTROL ACCÉS
INSTAL·LACIONS
INFERMERIA
MONITORS
VESTIDOR DOBLE 1
VESTIDOR DOBLE 2
TOTAL Superfície útil
TOTAL Superfície construïda

Superfície
en m2
31,10
8,80
8,80
8,80
8,80
49,70
49,60
165,60
198,00

Resum superfícies vestidor 1
VESTIDOR Denominació del local
1
1
1
1

Zona seca
Zona rentamans
Zona dutxes
Wc

Resum superfícies vestidor 2
VESTIDOR Denominació del local
2
2
2
2

Zona seca
Zona rentamans
Zona dutxes
Wc
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1. Fusteries d’alumini amb Vidre laminar transparent. El tancament vidrat incorpora finestrams

MD 4. Dades generals

practicables d’alumini tipus Hervent per una bona ventilació natural creuada. Façanaes Nord i Est part
superior.
2. Paraments de policarbonat translúcid. Elements verticals matxembrats que aguanten a flexió

MD 4.1 Manifestació expressa i justificada Obra complerta
MANIFESTACIÓ EXPRESSA I JUSTIFICADA QUE EL TREBALL COMPRÈN UNA OBRA COMPLETA O
FRACCIONADA, SEGONS ELS ARTICLES 13 I 14 DEL REGLAMENT D’OBRES, ACTIVITATS I
SERVEIS DELS ENS LOCALS (DECRET 179/1995 DE 13 DE JUNY)
En l’article 13 del Decret 179/1995, del 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals s’exposa el següent:
Unitat i integritat de les obres
1. El projecte ESTÀ FORMAT PER 3 Unitats diferenciades. 3 Fases d’execució. Cadascuna d’elles es
una Obra complerta i un cop finalitzada cadascuna d’elles es pot fer servir i utilitzar per a lus que està
concebuda.
Fase 1 – Urbanització. Un cop finalitzades les Unitats d’Obra es podrà fer el Certificat final i considerar
l’espai projectat com a Obra complerta i es podrà utilitzar per a l’ús d’accés (ús definitiu) i la posada en
ús no dependrà de la finalització d’altres feines.

pilotades amortides per les xarxes parapilotes. Façanes sud i Oest part inferior
3. Paraments de fusta ranurada sobre rastrells de fusta. Inclou llana de roca per millorar les condicions
acústiques de la pista. Façanaes Nord i Est
4. Lames de fusta laminada col.locades separades i de forma dentada per permetre el pas de l’aire.
Situades a la part superior de les façanes Sud i Oest. Es col.loquen uns travessers de fusta laminada
recolzada sobre suports metàl.lics amb tornilleria, gomes i bolanderes, fixades a la estrucurea metàl.lica
actual.
5. Remats superiors fets de planxa llisa tancament i trobada de façana amb coberta part triangular
testers façanes Nord i Sud.

-

Fase 2- Nou Edifici vestidors. Un cop finalitzades les Unitats d’Obra es podrà fer el Certificat final i
considerar l’espai projectat com a Obra complerta i es podrà utilitzar per a l’ús d’accés (ús definitiu) i la
posada en ús no dependrà de la finalització d’altres feines.
Fase 3- Tancament semipermeable de la pista. Un cop finalitzades les Unitats d’Obra es podrà fer el
Certificat final i considerar l’espai projectat com a Obra complerta i es podrà utilitzar per a l’ús d’accés
(ús definitiu) i la posada en ús no dependrà de la finalització d’altres feines.
Totes elles tenen la condició d’ obres susceptibles de ser lliurades a l’ús general i al servei
corresponent, sens perjudici de les ampliacions de què posteriorment puguin ser objecte, i comprenen
els elements que calguin per a la utilització de l’obra, incloses les instal·lacions.

MD 4.2 Classificació del contractista
GRUP:

C

Edificacions

Subgrup

C2 / C3 / C4 / / C6 / C7 / C8 / C9

Categoria:

3

De 360.000,00 a 840.000,00 €

MD 4.3 Justificació acabats exteriors
-

Pista poliesportiva:

Tancaments verticals de façana:

Edifici Vestidors:

1. Coberta a 4 aigües feta amb panell de fusta llana de roca i acbat amb teula àrab ceràmica de
característiques similars a les existents.
2. Parets exteriors, parets d’Obra ceràmica amb arrebossat i pintat colors descrits als plànols de
projecte.

MD 4.4 Criteris mediambientals

Xarxa evacuació i recollida d’aigües:
Es diferencia la xarxa d’aigües brutes i la d’aigües pluvials. La recollida d’aigües de l’edifici
és separativa, i les xarxes d’aigües brutes i d’aigües pluvials estan diferenciades en tot el seu
recorregut fins a l’exterior dels vestidors, amb dues arquetes independents.
Donada la poca superfíce coberta, no es contempla l’aprofitament de l’aigua de pluja ja que
el cost energètic i d’instal·lació pel reaprofitament no ho fan recomanable, al tenir que
instal·lar un grup de desinfecció i filtratge i un grup de bombeig d’aigua.
Donat que no hi ha xarxa separativa al municipi i no es disposa de dipòsits d’acumulació. Es
connecta la xarxa d’aigües a la de clavegueram en un sol ramal.
El fet de construir dues arquetes prèvies independents, pemet que el dia de demà es puguin
sectoritzat les dues recollides tansols connectant les pluvials al nou ramal o dipòsit des de
l’arqueta independent.
la connexió entre les dues amb un sol ramal fins connexió amb el clavegueram.
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Mesures correctores per reparar l’impacte generat en l’entorn i el paisatge:
Al reconfigurar l’accés de la zona Nord. S’aporifta aquesta actuació per tal de minimitzar
l’impacte, dels actuals talussos amb força pendent. Modificant la pendent actual i suavitzant i
minimitzant l’impacte visual.
El nou mur de formigó que es genera entre la zona d’accés als nous vestidors i pista i els
talusos de la zona Nord. Per no afectar ni a l’edifici magatzem ni modificar els talusos. Es
genera un petit mur de formigó de poca alçada, que resol amb poc moviment de terres la
trobada entre les dues zones, alhora que es redueix l’impacte visual.
L’escorrentía d’aigua es millora respecte a la situació actual. Es condueix de manera natural
l’aigua per el camí d’accés cap a la nova plataforma davant de l’edifici de nous vestidors i es
recull l’aigua amb dues reixes lineals de recollida d’aigües. Aquestes amb un col.lector es
condueixien fins a una arqueta que es connectarà ala xarxa de clavegueram existent.
El moviment de terres previst es molt petit. Les modificacions dels talusos actuals del terreny
i excavació de solera i plataforma accés. Generen un petit moviment de terres, on el 50%
s’aprofitarà per el reblert del nou mur de contenció.
Instal·lació de sistemes d’alta eficiència energètica:
Donat l’ús de la instal.lació, el règim d’utilització, el consum d’aigua calenta prevista i el cost
associat i la amortització d’un sistema de plaques solars tèrmiques. S’ha optat per implantar
un sistema d’energies renovables basat en una instal.lació de plaques fotovoltaiques que
reduiran el consum energètic de l’edifici.
Descrit a l’apartat de memòria instal.lacions Document 5 – Annex càlcul instal.lacions i
memòria constructiva instal.lacions Apartat 4.
La bomba de calor disposa d’un COP, a la temperatura de producció de 60ºC, estacional de
2.75, per tant seran necessaris 9.481kWh/any d’energia elèctrica, i tenint en compte la
producció fotovoltaica sols es preveu un consum de 2.500kWh/any, quedant justificat un
estalvi del 90%, superior al 60%.
Les aixetes i cisternes disposaran de elements limitadors de cabal per tal de fomentar
l’estalvi d’aigua.
L’enllumenat es realitzarà amb làmpades d’alta eficiencia amb tecnologia LED.

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

El sistema emprat per a la distribució de l’energia a les diferents estances de l’edifici serà la
distribució del fluid caloportador (aigua) mitjançant un sistema a 2 tubs amb canonades
aïllades. S’enviarà aquest fluid caloportador a:
- Les bateries dels recuperadors de ventilació.
- Bescanviador dipòsit acumulació ACS.
La instal·lació disposarà de control horari i termòstats per tal de regular la temperatura i
l’horari de funcionament.
La certificació energètica prevista
L’execució de les Obres preveu la contractació d’una enginyeria que amb els aïllaments i
tancaments previstos al projecte realitzi tant la Certificació energètica inicial com la
verificació per una entitat externa un cop finalitzades les Obres que haurà de verificar que
l’eficiència segons projecte es compleix en els edificis construïts i certificar-ho.
Reservar una zona de l’accés per a l’aparcament de bicicletes.
A l’accés Nord zona entrada exterior, hi ha previst un espai per a l’aparcament de bicicletes i
de patinets, al costat del mur de contenció i tanca accés.
Està descrit al PLÀNOL 234 i a pressupost
Recollida selectiva dels residus.
No ess disposaran contenidors per a la recollida selectiva. A Collbató la recollida de residus
és PaP
Decret d’ecoeficiència.
S’adjunta fitxa justificativa amb l’adopció de criteris en relació a l’edifici de nous vestidors. No
s’ha fet ni de l’edifici existent (donat que no s’actua sobre ell) ni tampoc de la pista (donat
que es una Obra de tancament semipermeable, que no afecta a l’edifici ni consums).
Cal dir que els panells per minimitzar l’impacte ambiental i no es vegin ni siguin de fàcil
vandalisme. Es situaran a la coberta de la pista.
A la fitxa adjuntada, es fa referència l sistema de panells fotovoltaics que es el principal
sistema d’energies renovables més adequat.
Estudi de residus
S’adjunta fitxa de gestió de residus, especificant el tipus de residus que e s preveu que
generi l’obra.
Es preveu un aprofitament parcial d’ells i la resta segregar-lo per tipologia i portar-los per
separats als centres de recollida autoritzats.

Eficiencia de les instal·lacions tèrmiques HE2
S’ha projectat una producció de calor i fred utilitzant com a central de producció bomba de
calor aire-aigua d’alta eficiència.
Per a la ventilació s’utilitzarà un recuperador de calor amb una eficiència tèrmica superior al
80%.
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MD 5 RESUM DE PRESSUPOST
Segons dades del document de prssupost adjunt, el Pressupost d’execució material es el següent:
RESUM PER CAPÍTOLS

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL 01 EDIFICI VESTIDORS

TOTAL PEM PROJECTE

SUBCAPITOL 01.01.01

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

SUBCAPITOL 01.01.02

416.291,20

2.446,25

13% DESPESES GENERALS

54.117,86

FONAMENTACIÓ

16.646,11

6% BENEFICI INDUSTRIAL

24.977,47

SUBCAPITOL 01.01.03

ESTRUCTURA

30.132,17

SUB TOTAL

495.386,53

SUBCAPITOL 01.01.04

COBERTES

23.961,98

SUBCAPITOL 01.01.05

TANCAMENTS VERTICALS

50.933,82

21% IVA

104.031,17

SUBCAPITOL 01.01.06

TANCAMENTS HORITZONTALS

13.254,53

----------------------------------------------------------------------------------------

SUBCAPITOL 01.01.07

INSTAL.LACIÓNS

70.749,38

TOTAL PC (IVA INCLÒS)

SUBCAPITOL 01.01.08

EQUIPAMENT

10.661,61

599.417,70

El pressupost d`execució material puja a la quantitat de CINC-CENTS NORANTA-NOU MIL QUATRECAPITOL 02 PISTA POLIESPORTIVA

CENTS DISET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (599.417,70 €)

SUBCAPITOL 01.02.01

REFORÇ ESTRUCTURAL

40.208,65

SUBCAPITOL 01.02.02

TANCAMENT DE FUSTA

31.278,14

SUBCAPITOL 01.02.03

TANCAMENTS ENVIDRATS

69.410,58

SUBCAPITOL 01.02.04

TANCAMENTS METÀL.LICS

9.112,46
Barcelona, Juliol de 2021

CAPITOL 03 URBANITZACIÓ - ACCESSOS
SUBCAPITOL 01.03.01

ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES

SUBCAPITOL 01.03.02

RASES I POUS

SUBCAPITOL 01.03.03

SERRALLERIA I PORTES

SUBCAPITOL 01.03.04

PAVIMENTS

4.702,13

L’arquitecte

10.507,80
8.712,46
16.432,00
Signat: Àlex Gallego Urbano

TOTAL CAPÍTOLS
CAPITOL 01 EDIFICI VESTIDORS

218.785,85

CAPITOL 02 PISTA POLIESPORTIVA

150.009,83

CAPITOL 03 URBANITZACIÓ - ACCESSOS

40.354,39

CAPITOL 04 GESTIÓ DE RESIDUS

3.053,63

CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT

4.087,50

---------------------------------------------------------------------------------------TOTAL PEM PROJECTE

416.291,20
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA
MC 0: Treballs previs i replanteig Inicial
MC 0.1 Treballs previs, enderrocs i Afectacions
MC 0.2 Replanteig generals
MC 1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny
MC 1.1 Característiques de terreny
MC 1.2 Actuació per reduccio de riscos en l’execució
MC 1.3 Condicionament del terreny
MC2 Sistema estructural
* Document complementari – Annex memòria i càlcul estructures
MC3 Sistema d’envolvent i acabats exteriorsçanes
MC 3.1 Aspectes generals dels sistemes d’envolvents
MC 3.2 Façanes
MC 3.3 Cobertes
MC 4 Sistemes e compartimentació interior
MC 4.1 Aspectes generals de la compartimentació interior
MC 4.2 Compartimentacio interior vertical
MC 4.3 Compartimentacio interior horitzontal
MC 4.4 Locals i recintes especials
MC 5 Sistema de condicionaments i serveis
* Document complementari – Annex memòria i càlcul instal.lacions
MC 6 Equipament
MC 7 Requeriments tècnics esportius

MC 8.1 Detall del compliment dels criteris de seguretat
MC 8.2 Detall del compliment dels criteris funcionals
MC 8.3 Detall del compliment dels criteris d’habitabilitat
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA

Determinació de la presència de nivell freàtic, la seva fondària i si presenta agressivitat
en front el formigó segons la EHE Instrucción del hormigón estructural (R.D. 1247/2008). � Determinació del
perfil estratigràfic del terreny.

REQUISITS GENERALS RESPECTE A MATERIALS I MEDIAMBIENT
CAL UTILITZAR MATERIALS RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT, RECICLATS I RECICLABLES.
S’EXIGIRÀ QUE ES CERTIFIQUIN LES SEVES PROPIETATS AMB UN SEGELL DE QUALITAT ACREDITAT.
TOTS ELS MATERIALS UTILITZATS ACREDITARAN LA SEVA PROCEDÈNCIA I PROPIETATS. CAL
INCORPORAR QUE ELS MATERIALS SIGUIN OBTINGUTS I PRODUÏTS A EUROPA AMB EL SEGELL
CORRESPONENT. ELS TANCAMENTS D’OBRA A ESPANYA I LES FUSTES A CATALUNYA, I AQUESTS
HAURAN DE SER EN TOT CAS RECICLATS I RECICLABLES.
CAL APORTAR 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. AQUESTA HAURÀ DE SER LOCAL.
ELS ELEMENTS DE FUSTA INCLOSOS EN EL PROJECTE, LES PORTES I L’ESTRUCTURA DE BIGUES DE
FUSTA, COMPLIRÀN AMB AQUESTS REQUERIMENTS, MITJANÇANT CERTIFICAT PER PART DEL
SUBMINISTRADOR QUE ACREDITI LA SEVA PROCEDÈNCIA I CONTROL AMB EL SEGELL CORRESPONENT.
SERIA ADIENT INCORPORAR QUE SIGUI FUSTA LOCAL. COM A MÍNIM D’EUROPA, ESPANYA I
CATALUNYA.

MC 0 TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL
a) Ocupacio de l’edifici:
L’ocupacio de sol de l’edifici es un rectangle perfecte de mides 68,7 metres de llargada per 47 d’amplada
El replanteix de la fonamentació es fará d’acord amb les cotes grafiades el el plànol corresponent del present
projecte.

Estudi de la fonamentació més adient pel cas actual, tenint en compte les característiques geotècniques de les
diferents unitats litològiques detectades durant l’execució dels treballs de camp.
Estudi de la ripabilitat.
Determinació de l’acceleració sísmica bàsica (ab/g), del coeficient de contribució (K) i del coeficient del terreny
(C) segons la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) RD 997/02.

B- Els treballs realitzats han estat:
Visita del geòleg a l’àrea d’estudi per a verificar la maquinària més adient per a la realització del treballs de
camp, tenint en compte tant l’accés com la geologia de la zona.
Supervisió “in situ” pel geòleg de les perforacions realitzades.
Realització d’1 sondeig mecànic a rotació amb extracció de mostra contínua mitjançant bateries simples i
corones de widia (figura 2) fins a una fondària de 6.0 metres, i d’ 1 sondeig a percussió DPSH fins una fondària
de 2.6 m on es va obtenir el rebuig a la sonda a percussió.
Durant la realització del sondeig a rotació s’han realitzat 2 assaigs de penetració estàndard (SPT) i s’han agafat
2 mostres parafinades per a la realització d’assaigs de laboratori.
L’assaig SPT, és una prova de penetració dinàmica que determina la resistència del sòl a la penetració d’un
agafamostres tubular d’acer, a l’interior del sondeig, de manera que permet obtenir una mostra representativa,
encara que alterada, del subsòl.
Consisteix en contar el número de cops (N) necessaris per penetrar en el subsòl mitjançant el colpeix d’una
maça de 63.5 kg ± 0.5 kg. de pes que cau des d’una alçada de 760 mm ± 10 mm. En concret, la penetració es
realitza en quatre trams de 15 cm. de longitud, sent el valor N30 al corresponent amb la suma dels cops dels
dos trams centrals.
Amb la mostra parafinada i l’assaig SPT recollits al sondeig, s’han realitzat els següents assaigs de laboratori:

El replanteix de tots els pous de fonamentació es fara amb estques de fusta i cordills i no s’iniciaran les feinas
de buidad de terres sense la aprobacio expresa de la direcció facultativa.
b) Construccions i instal.lacions temporals
Per fer l’obra caldra ubicar dos barracons provisionals un per al personal treballador i un segon pels técnics de
l’obrala seva ubicació no comporta cap problema de situacio especifica donat la abundància de espai lliure al
voltant de l’edifici. En el projecte de Seguretat i Salut ve grafiat l’emplaçament de cada cos provisional.
c) Afectacions a edificis veins, serveis i altres elements
Al solar no hi ha cap reste de construccio que afecti els treballs de replanteig i fonamentació llevat d’un
pavimengt en part de l’espai de aquesta primera fase que s’aixecara amb el moviment de terres incial per
aplanar la cota de terra
MC 1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
MC 1.1 CARACTERÍSTIQUES DE TERRENY
Per l’elaoració del present projecte s’ha dispossat d’un estudi geotènci que l’Ajuntament de Collbató ha
encarregat a LSM Losom
A- Els principals objectius han estat:
Visita del geòleg a l’àrea d’estudi per a verificar la maquinària més adient per a la litològiques detectades,
mitjançant la realització de sondeigs mecànics a rotació amb extracció de mostra contínua, sondeig a percussió
DPSH, assaigs de penetració estàndard (SPT) i, assaigs de laboratori tant d’identificació (humitat natural,
densitat natural, grau d’expansivitat del sòl, agressivitat del mateix en front el formigó, ...) com de resistència i
deformació (compressió simple, tall directe, ...).

C- Descripció Geològica
Des del punt de vista geològic, l’àrea d’estudi se situa sobre les estribacions meridionals de la Serralada Litoral
Catalana que és el resultat de l’aixecament del sòcol hercínic durant l’orogènia Alpina. Aquesta unitat
morfoestructural es troba orientada en direcció NE-SW, és subparal·lela a la línia de costa i litològicament, es
troba constituïda per materials metamòrfics d’edat Paleozoica, on predominen les litologies pissarroses i
esquistoses.
Aquests litologies rocoses presenten una intensa anisotropia que queda reflexada en l’elevat nombre de
discontinuïtats que l’afecten (plans d’esquistositat, diàclasis i fractures) així com, plecs de diversos ordres i
extensió, com a resultat de la complexa història geològica que han patit.
Per sobre d’aquest substrat Paleozoic (dotat d’espessors superiors al centenar de metres), es sedimenten de
forma discontínua els dipòsits més recents d’edat quaternària i de caràcter detrític cohesiu (graves, sorres,
argiles, etc.), ja siguin materials al·luvials, col·luvials o peu de mont o, sòls eluvials que són el resultat de
l’alteració “in situ” del substrat rocós.
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D- Característiques del terreny:
Una vegada finalitzat el sondeig a rotació i el DPSH, i analitzades les mostres de sòls, s’han pogut determinar
les característiques geotècniques de les diferents litologies detectades.
Les unitats geotècniques diferenciades són les següents:
+ Unitat de reblert
+ Unitat de graves
+ Substrat rocós
Reblert: Superficialment, es detecta una unitat de reblert, constituïda litològicament per graves i gravetes amb
restes vegetals disperses. Una vegada finalitzats els sondeigs/DPSH, s’ha pogut verificar que, aquesta unitat,
arriba fins a les següents fondàries, referides a les boques dels sondeigs
Aquests materials, habitualment, es troben associats a assentaments incontrolables degut a l’heterogeneïtat que
presenta la seva estructura interna. Per tant, ja que presenten un comportament tenso-deformacional molt
variable, no es consideren apte per a resoldre cap tipus de fonamentació.
Característiques

E- Nivell freàtic: En el moment de perforació dels sondeigs (octubre de 2020), no es va detectar la presència del
nivell freàtic, fins a la fondària màxima assolida pels mateixos.

F- Grau de permeabilitat
Les unitats geotècniques detectades, presenten els següents coeficients de permeabilitat del terreny i grau
d’impermeabilitat segons el DB-HS1:

Graves: Per sota de la unitat de reblert es detecta una unitat d’edat Quaternària constituïda litològicament per
graves i gravetes de pissarra amb matriu argiloso-sorrenca marró a marró ocre. Una vegada finalitzats els
sondeigs/DPSH, s’ha pogut verificar que, aquesta unitat, arriba fins a les següents fondàries, referides a les
boques dels sondeigs.
Segons la classificació USCS (Unified Soil Classification System), aquests sòls, es poden catalogar com a GCGP, poden mostrar com a fracció grollera secundària còdols de pissarra. Aquesta unitat representa l’alteració
superficial del Substrat rocós. Des del punt de vista tenso-deformacional, aquesta unitat compacitats
mitjanament denses a denses. Les principals característiques geotècniques d’aquesta unitat són les següents:

MC 1.2 ACTUACIÓ PER REDUCCIO DE RISCOS EN L’EXECUCIÓ
Per tal de reduir riscos en l’execució del projecte es seguiran els plans i regulacions establerts en l’estudi de
seguretat i salut annex en aquest mateix projecte.

MC 1.3 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
La zona esportiva municipal es troba totalment consolidada. El terreny s’adapta a les rasants de l’entorn i a la
disposició d’edificis, accessos i espais esportius. Per tant no es requereixen grans condicionaments del terreny.

Roca: Per sota de la unitat de graves i fins a la màxima profunditat assolida pels sondeigs, es localitza el
substrat rocós metamòrfic de la zona d’estudi. Aquest es troba constituït, litològicament, per pissarres de color
marró ocres, marró verdoses a grisenques a negrenc d’edat Paleozoica amb betes de quars d’elevada
abrassivitat. Aquestes pissarres es troben molt alterades, presentant R.Q.D. molt baixos (<10 %) amb una
elevada foliació (veure context geològic). Aquest fet implica una qualitat de la roca molt dolenta i classe V
segons la classificació geomecànica de Bieniawski (1989). Les principals característiques geotècniques
d’aquesta unitat són les següents:

El condicionament del terreny es centre exclusivament a la zona que ocuparan els nous vestidors i l’accés Nord.
La futura posició dels vestidors ampliats. Es troba en un terreny amb una lleu inclinacio. Es preveu la creació
d’una plataforma plana de treball, caldrà excavar el terreny per deixar-lo plà i sobreexcavar el recinte de
vestidors per fer la caixa de fonaments (feta amb graves i llosa de fonamentació).
Aquesta excavacio no afectarà a la resta de zona esportiva. La pista existent a tancar lateralment, es troba a
suficient distància que les excavacions no afectin a aquest equipament. El mateix passa a l’edifici vestidors
existents. Caldrà però anar amb compte en els punts de contacte entre el porxo de l’edifici existent i el nou.
Malgrat en aquest punt la excavació tanssols afecta a la caixa de fonaments de poca profunditat i s¡estima que
no tindrà afectacions.
La vessant Nord, caldrà acondicionar-la per adaptar l’accés per aquesta vessant, failitant l’accés de vehicles i
peatonal, per tal d’adaptar-ho a la nova platafora d’accés als vestoidors. Caldrà doncs enderrocar els actuals
camins d’accés i excavar el terreny fins a les noves rasants, que permetin generar unes vies amb pendents
addients. Aquest moviment de terres es força superficial i no es preveuen grans afectacions. Caldrà tenir
especial cura en el tram on es construirà el petit mur de contenció de petita alçada.
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MC2 SISTEMA ESTRUCTURAL

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8
mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Les especificacions del sistema Fonaments i estructures es troben a l’apartat Document complementari –
Annex memòria i càlcul estructures.

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2
Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments. Article: ref. 4211-12 de la serie Additius per a
morters i formigons d'ASFALTEX

DESCRIPCIÓ FEINES A REALITZAR – MATERIALS:

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, de gruix 20 cm, abocat des de camió

ENDERROCS I PREPARACIÓ DEL SÒL:
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Gruix 20cm
Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió
Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió
Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

ESTRUCTURA FORMIGÓ:
Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, abocat amb cubilot
Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m. Article: ref. 4211-12 de la serie Additius per a morters i formigons
d'ASFALTEX

REBLERTS I MOVIMENT DE TERRES
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95% del PM
Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 50 cm com a màxim
Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió de 20t i transport desde zona d'acopi designada fins obra. Inclou
càrrega sobre camió, temps d'espera, transport fins obra i descàrrega de terres.

FONAMENTS:

ESTRUCTURA FUSTA:
Pilar de fusta d'avet C24 ribotat, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), muntat sobre suports.
Material produït i obtinguda Europa, amb segell homologat. Acreditar la procedència de la fusta utilitzada i
segells de fusta extreta d'un bosc sotmès a explotació sostenible amb compromís de replantació. Fusta local,
treballada a Catalunya

Encavallada fusta d'avet C24 acabat ribotat, amb parells, tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm de secció, per a una
llum de fins a 7 m, treballada al taller, amb unions reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb tractament de
sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3 (UNE-EN 351-1 , col·locada.

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 90 a 100 g/m2 ref. 1951-79 de la serie
Geotèxtils i làmines drenants d'ASFALTEX , col·locat sense adherir
Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

Material produït i obtinguda Europa, amb segell homologat. Acreditar la procedència de la fusta utilitzada i
segells de fusta extreta d'un bosc sotmès a explotació sostenible amb compromís de replantació. Fusta local,
treballada a Catalunya

Subbase de grava de pedra calcària de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat ref. 6951-18 de la serie
XPS - Poliestirè extruit d'ASFALTEX , col·locada sense adherir
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Bigueta de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al
taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada
recolzada a l'obra.
Material produït i obtinguda Europa, amb segell homologat. Acreditar la procedència de la fusta utilitzada i
segells de fusta extreta d'un bosc sotmès a explotació sostenible amb compromís de replantació. Fusta local,
treballada a Catalunya.

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre. Amb llit de formigó fins a
1/3 de l'alçada i formació de cuneta amb formigó de neteja
Formació de mitja canya de radi aproximat 6cm, amb morter de ciment portland.
Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a
l'obra
Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta
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Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a
l'obra amb cargols

Recol.locació de tanca existent a nova ubicació per tancament del solar. Tanca de 3,00 metres alçada segons
planol. Inclou enmagatzament i recol.locació amb nous ancoratges, noves pletines d'ancaltge i connexions a
tanca existent.

Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe d'exposició C2,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 1 capa d'acabat, amb un gruix total de protecció de 80 µm, aplicat de
forma manual

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Gruix 20cm

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió.
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95% del PM
Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió de 20t i transport desde zona d'acopi designada fins obra. Inclou
càrrega sobre camió, temps d'espera, transport fins obra i descàrrega de terres.

EDIFICI PISTA POLIESPORTIVA
ESTRUCTURA FORMIGÓ:

RASES I POUS :

Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, abocat amb cubilot

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb camió i/o cubilot

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m. Article: ref. 4211-12 de la serie Additius per a morters i formigons
d'ASFALTEX

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8
mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, abocat amb cubilot

ESTRUCTURA METÀL.LICA:

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m. Article: ref. 4211-12 de la serie Additius per a morters i formigons
d'ASFALTEX

Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe d'exposició C2,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 1 capa d'acabat, amb un gruix total de protecció de 80 µm, aplicat de
forma manual
Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

URBANITZACIÓ
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES:
Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 50 cm com a màxim
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MC3 SISTEMA D’ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS FAÇANES

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:6, remolinat

MC 3.1 ASPECTES GENERALS DELS SISTEMES D’ENVOLVENTS
VESTIDORS: Els tancaments exteriors del prisma bàsic de l’edifici es resolt cercant uns acabats exteriors
similars a les edificacions veïnes. Parets d’obra de f+abrica arrebossat i pintat. Finestrams amb vidre
transparent.
La coberta es preveu que sigui de teula àrab.

Finestrams
Fusteria d'alumini lacat, de la casa schucco amb trencament de pont tèrmic, lacat color inox. Fusteria fixe i
practicable col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1,00 a 16,00 x 1,00 a 4,50m.
Compliment del CTE. Perfil justificat numericament per a cadascún dels finestrams: sense flexió de conjunt de
fusteria, estabilitat, sense zimbreig, estanqueitat,

Els colors i Rals es decriuen als plànols corresponents a façanes de vestidors nous.
Inclou bastiment de base tub d'acer de 40x20mm. I remats perimetrals de tots els forats des de l'interior fins a
façana, segellat i totalemnt acabat amb planxa alumini amb plec a llinda escupidor i brancals.
PISTA POLIESPORTIVA: Es preveuen 3 tipus de materials per a la pista.
Fusta:
Aplacat de fusta sobre llana de roca en sòcol façanes Nord i Es
Lames de fusta laminada protecció solar i de pluja. Part superior de les Façanes Sud i Oest

Transparència: Policarbonat i vidre:
Policarbonat de multicapa matxembrat. Zonaes més exposades. Sòcol façanes Sud i Oest
Vidre amb perfileria de ferro: Vidre transparent a zones menys exposades i millorant les visuals a l’entorn
i vistes a la montanya. part superior Façanes Nord i Est

Fusteria elaborada amb perfils de preu alt, lacat color inox. amb rotura de pont tèrmic qualitat a3, tipus 'schucco'
amb rotura pont termic. Perfil reforçat interior amb doble tubular, segons planols, amb claus i panys i tres
bisagres reforçades, manetes, pany i tots els accesoris en gris plata,i col.locacio, amb mecanismes
automatiques de tancament empotrats a terre, amb tirador de tub rodo 40mm diàmetre de inox. Amb
solapament perimetral i perfil de condensació amb allargadera, realitzada amb perfils d'alumini de primera fusió
extrusionat, aleació 6063 T5 anoditzat en color natural de 15 micres de gruix amb segell de qualitat de
Qualanod - Euras Ewaa. Amb rotura de pont tèrmic en bastiment i a fulla amb poliamida de 14 mm.
Homologada Clase 4, Clase 9A, Clase C5. Poliamida de 18 mm.
Amb juntes d'estanqueitat interior, central i d'envidrament interior i exterior, en EPDM, preparat per a
envidrament tipus climalit. Cámara europea per a ferramenta, la qual serà el que s'ofreix com a homologat i
probat per el departament tècnic. Alineació exterior bastiment i fulla. Tant la mecanització, com l'ensamblatge
de perfils, cumpliràn amb els criteris establerts en el diseny d'esquadres, sortides d'aigues, segellat d'inglets,
topes, etc.). Herratges TESA accesoris, mestratge, panys, etc.. especificats segons annexe de memòria. Inclou
premarc tubular perimetral 50x20x5 i tubs amb perfileria alumini 50x50x5. Inclou planxa inferior escupidor
d'alumini a cada trobada amb perfil horitzontal. Segons planols detall. Unitat d'obra totalment acabada.

Metàl.lica – petos superiors
Xapa metàl.lica que cobreix la part triangular dels dos testers – Façanes Nord i Sud. Petos metàl.lics

MC 3.2 FAÇANES

Finestram uin2 amb mecanisem obertura manual, manetes extraibles i tap metàl.lic per quan es treu
mecanisme. Finestra hermètica de perfilaria d'alumini anoditzat plata, sistema uin2.1, amb panells giratoris d'eix
horitzontal, per a policarbonat, amb sistema d'accionament amanual, amb extensió de tubs i accesoris
d'obertura fins a cota +1,40 de terra i sistema d'aletes laterals per a micro ventilació regulable y un hermetisme
vertical.
Finestra amb una ventilació del 82%, amb ventilació natural, compleix amb els requisits del CTE DBSI,
permeabilitat a l'aire Classe 3. Estanqueïtat al aigua Classe 7A, Resistència al vent Classe 5C, atenuació
acústica 27 dbA, transmitància tèrmica 2,61 (W/m2K). Feta d'alumini galvanitzat tractament T5 aleació
6063/6060.

FAÇANA EDIFICI VESTIDORS:
Part massissa: Des de l’interior a l’exterior:
Paret de Klinker esmaltat 2 cares color blanc La Covadonga. Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm,
D, de 240x115x50 mm, cares vistes, categoria I, segons UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2. Inclou suplement per
subministrament i col·locació d'armadura prefabricada, formada per dos filferros paral·lels units mitjançant
soldadura a filferro central continu en zigzag en un mateix pla, col·locat an juntes horitzontals de parets de
fàbrica de maó cada 4 filades.

Inclou Policarbonat òpal placa cel·lular 3P 20mm Dilatació lineal 0,065mm/m°C Temperatura - 40°C +120 °C
Protecció U.V. Coextrusió (a petició sobre 2 cares) Reacció al foc EN 13501-1 EuroClass B-s1d0
S'inclouen tots els mecanismes, policarbonat, subministrament, col.locació, accesoris, bisagres i complements,
totalment col.locades segons planols. Finestram per rebre vidre amb cambra.Inclou premarc tubular perimetral
50x20x5 i tubs amb perfileria alumini 50x50x5. Inclou planxa inferior escupidor d'alumini a cada trobada amb
perfil horitzontal. Segons planols detall.

Aïlament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 45mm de gruix amb malla
metàl·licas, col·locat amb fixacions mecàniques.
Paret de Klinker sense esmaltar La Covadonga. Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, D, de
240x115x50 mm, cares vistes, categoria I, segons UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2. Inclou suplement per subministrament i
col·locació d'armadura prefabricada, formada per dos filferros paral·lels units mitjançant soldadu ra a filferro
central continu en zigzag en un mateix pla, col·locat an juntes horitzontals de parets de fàbrica de maó cada 4
filades.

Remats façana:
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
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FAÇANA PISTA POLIESPORTIVA:
Trams de Policarbonat
Façana de policarbonat arcoplus 547 de 40mm de gruix. amb perfileria d'alumini amb rotura de pont tèrmic.
Panell de policarbonat de 7 parets de 40mm de gruix, amb un ample de 500 a900mm d'amplada. amb un
aillament 1,1 W/m2K, aillament acústic 22 dB, dilatació lineal 0,065mm/moC, per a temperatures de -40 a +120
graus. Amb protecció als raigs UV coexttrusió a les dues cares. Reacció al foc EN13501-1 EuroClass B.s1d0
Panells matxembrats col.locats a pressió sobre perfils d'alumini verticals, segons plànols.
Perfileria d'alumini amb trerncament de pont tèrmic dalumini tipus mur cortina amb recolzaments cada 4
metres.
Inclou corretges per a llums superiors a 2,2m . Escupidors i remats perimetrals.
S'inclouen els remats laterals, superior i inferior models 4047, 4140, 4046 i 4045, gomas de segellat
abrasaderes, segellat de juntes. Inclou segellat de tncament de celdilles, juntes de estanqueitat, inclou
abrassaderes cod. 4050, recolzaments de 2000mm i remats perimetrals d'alumini per impermeabilització. Inclou
premarc tubular perimetral 50x20x5 i tubs amb perfileria alumini 50x50x5. Inclou planxa inferior escupidor
d'alumini a cada trobada amb perfil horitzontal. Segons planols detall.

Pintat de tots els elements metàl.lics, pilars, bigues encavallades, pletines, corretges, etc... Pintat d'acer a
l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat Per assolir un EI-90. color a triar per d.f..
ACABAT OXIRON GRIS FOSC
Parts practicables: Porta realitzada amb perfil perfrisa metàl.lica de 50x50mm, amb tanca antipànic inoxidable
casa geze. Porta de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col.locada.inclou bastiment perimetral homologat. Inclou mecanisme superior per deixar la porta oberta /
tancada segons usuari (antic electroimán), doble braç Geze RWAK600, retenedor de portes. Pany i clau Inclou
col.locada.inclou bastiment perimetral homologat i certificat.

Trams Façana de planxa:
Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara
interior llisa, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de
fixació oculta, per a façanes, col·locat
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
Remats amb coberta: Carener per remat de murs, de planxa metal.lica galvanitzada i lacada de 1,2 mm de
gruix, preformada i 100 cm de desenvolupament, col.locat amb fixacions mecaniques.

Trams vidrats:
Finestrams practicables:
Finestram UIN-2 motoritzat, amb sensor de pluja . Finestra hermètica de perfilaria d'alumini anoditzat plata,
amb panells giratoris, per a policarbonat, amb sistema d'accionament amb motor vist HAUTAU 230V AC/ 50 Hz
i sistema d'aletes laterals per a micro ventilació regulable y un hermetisme vertical.
Finestra amb una ventilació del 82%, amb ventilació natural, compleix amb els requisits del CTE DBSI,
permeabilitat a l'aire Classe 3. Estanqueïtat al aigua Classe 7A, Resistència al vent Classe 5C, atenuació
acústica 27 dbA, transmitància tèrmica 2,61 (W/m2K). Feta d'alumini galvanitzat tractament T5 aleació
6063/6060.
Policarbonat òpal placa cel·lular 3P 20mm Dilatació lineal 0,065mm/m°C Temperatura - 40°C +120 °C Protecció
U.V. Coextrusió (a petició sobre 2 cares) Reacció al foc EN 13501-1 EuroClass B-s1d0
Motor Electric drive EM100 de la casa Hautau, amb ferramenta oculta, voltatge 230 V, carrera ajustable de 10 a
66mm, força de tracció y compressió de 1200N, rang de tolerància de voltatge -10% / +10%.
S'inclouen tots els mecanismes, vidre laminat, subministrament, col.locació, accesoris, bisagres i complements,
totalment col.locades segons planols. Finestram per rebre vidre amb cambra.Inclou premarc tubular perimetral
50x20x5 i tubs amb perfileria alumini 50x50x5. Inclou planxa inferior escupidor d'alumini a cada trobada amb
perfil horitzontal. Segons planols detall.

Canaló coberta de planxa acer galvanitzat de 12mm amb un desenvolupament de 120cm, plegat segons
planols detall. de seccio rectangular de planxa d'acer amb plecs laterals per trobades amb coberta parets
laterals i fons. Inclou peces especials finals, d'ancoratges, 6 gàrgoles, rebosaderos, doblats de planxa i
connexións a baixants.
totalment instal.lat i en funcionament.

Trams Façana de fusta:
Aplacats de fusta:
Aplacat de fusta parets sales. Format per panell de fusta + rastrells i montants, accesoris cargols, fixacions,
rastrells perimetrals a forats, laterals, superior i inferior de fins a 150x20mm i tots els elements per deixar el
tancament de fusta totalment acabat. Inclou Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís ignífug amb 2
capes d'acabat , amb la superfície brillant, amb classe de reacció al foc B-s1,d0.
Revestiment vertical de panell fonoabsorbent Decustik D+007, ranura 29/3mm ignífug B-s2, (ressonador
absorbent selectiu) format per lames matxembrades de MDF amb acabat melamina a escollir per la D.F. de
mesures 2430x128x16mm. Model D+007 cara frontal ranurada 29/3 - cara darrera foradada Ø8 pas 16mm amb
vel acústic - perforació 4,65% de Decustik. Fixades mitjançant adhesiu de muntatge i agulles a Rastrells de
MDF a 40cm entre eixos i aferrat a la paret existent. Cal deixar juntes de dilatació cada 7,5mts lineals.
Inclou llates horitzontals de 50x2 i montants verticals amb fusta de pi envarnissat ignífug de mides variables de
50x50, 50x100 i/o 50x140 de fusta massissa.

Finestrams fixes:

Inclou sòcol envarnissat ignífug a tot el perímetre del mateix material. Sòcol refòs per la cara inferior aplacat.

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Material produït i obtinguda Europa, amb segell homologat. Acreditar la procedència de la fusta utilitzada i
segells de fusta extreta d'un bosc sotmès a explotació sostenible amb compromís de replantació. Fusta local,
treballada a Catalunya

Bastiments fets amb tub perfrisa: Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, per a llindes formades per peça
composta, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
Ribet d’acer: Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, per a llindes formades per peça composta en perfils
foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 126 a 160 kg/m3 de
80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència tèrmica >= 2,051 m2.K/W i
revestiment de làmina asfàltica, col·locada amb fixacions mecàniques
Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 40 mm de gruix amb làmina
d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques
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Equipo eólico formado por :
Lames de fusta:

Base: adapta el extractor a cualquier tipo de techo: chapa, fibrocemento, loza, claraboyas, etc.

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

Bigueta de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al
taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada
recolzada a l'obra.
Material produït i obtinguda Europa, amb segell homologat. Acreditar la procedència de la fusta utilitzada i
segells de fusta extreta d'un bosc sotmès a explotació sostenible amb compromís de replantació. Fusta local,
treballada a Catalunya.

Parabólico, con pendiente, autoportantes, salidas laterales. Está construida en chapa galanizada, grafada y
estañada de excelente terminación, con nervadura superior para encastre del extractor.
Extractor Eólico: consta de parte giratoria accionada por el viento y parte fija que lo asegura a la base. Álabes
de aluminio con nervaduras longuitudinales y micronervaduras que le otorgan mayor rigidez. Ejes de Acero con
rulemanes blindados
Clapeta de cierre de paso de aire para invierno o para regular la salida de aire del interior.
Disco y conducto galvanizado para alojamiento de clapeta.
Bulonería y eje con tratamiento anticorrosión (zincado)
Prensa, Grower y autofrenantes para darle mayor robustez.
Se acciona desde el interior por cadenas o desde el exterior por llave.
Montados sobre dos rodamientos prelubricados y sellados, rodamientos blindados auto lubricados
Rodamientos que tienen el certificado de calidad ISO 9001.

MC 3.3 COBERTES
No s’actua sobre la coberta de la pista poliesportiva.
L’edifici vestidors te una coberta de teula àraba amb finestrams que seràn segons la seguent descripci´_
Coberta vestidors:
Coberta inclinada edifici vestidors. Coberta formada per panell sandwitx thermochip, làmina EPDM i acabat
amb teula àrab ceràmica.
1- Panell sandwitx Thermochip Alpha de 180mm de gruix. Calaix perimetral format per cabirons de fusta i llana
de roca reforçada. Cabirons de fusta amb taulells composats per cara exterior panell Hidròfug de 20mm de
gruix, Nucli interior de llana de roca de 140mm de gruix, amb barrera de vapor per cara interior i panell interior
de taulell de allistonat d'avet TAH LT GF de 19mm de gruix.
2- L'amina EPDM: Membrana de densitat superficial 1.3 kg/m2 i gruix 1.1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), col·locada no adherida
3- Coberta teula ceràmica àrab. Teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter mixt elaborat a
l'obra, formació de pendents amb envanets de sostremort solera ceràmica d'encadellat, capa de protecció de
morter ciment elaborat a l'obra.

Gàrgola d'acer inox col.locada amb morter de ciment 1:6. s'inclou embocadura a canal o coberta, entrega amb
tel.les. unitat d'obra totalment acabada.

Remaches de aluminio
Entre sus características destacamos que dicho remache ofrece un relleno completo del taladro que garantiza
un remachado seguro también en los casos de ser grande la tolerancia de los taladros y un bloqueo doble del
resto del vástago. Debido a estas propiedades, los remachados son estancos al agua.
- 22 aspas aerodinámicas que eliminan la entrada de lluvia, con doble sistema de desagüe.Incluye los soportes
y el eje galvanizado, con aro refuerzo soldado.
- Tapa superior troquelada que da rigidez y estructura al equipo..

Lluernaris vestidors:
Lluernari motoritzat, amb sensor de pluja . Finestra hermètica de perfilaria d'alumini anoditzat plata, amb
panells giratoris, per a policarbonat, amb sistema d'accionament amb motor vist HAUTAU 230V AC/ 50 Hz i
sistema d'aletes laterals per a micro ventilació regulable y un hermetisme vertical.
Finestra amb una ventilació del 82%, amb ventilació natural, compleix amb els requisits del CTE DBSI,
permeabilitat a l'aire Classe 3. Estanqueïtat al aigua Classe 7A, Resistència al vent Classe 5C, atenuació
acústica 27 dbA, transmitància tèrmica 2,61 (W/m2K). Feta d'alumini galvanitzat tractament T5 aleació
6063/6060.
Policarbonat òpal placa cel·lular 3P 20mm Dilatació lineal 0,065mm/m°C Temperatura - 40°C +120 °C Protecció
U.V. Coextrusió (a petició sobre 2 cares) Reacció al foc EN 13501-1 EuroClass B-s1d0

Canaló coberta de planxa acer galvanitzat de 12mm amb un desenvolupament de 120cm, plegat segons
planols detall. de seccio rectangular de planxa d'acer amb plecs laterals per trobades amb coberta parets
laterals i fons. Inclou peces especials finals, d'ancoratges, 6 gàrgoles, rebosaderos, doblats de planxa i
connexións a baixants.
Carener per remat de murs, de planxa metal.lica galvanitzada i lacada de 1,2 mm de gruix, preformada i 100 cm
de desenvolupament, col.locat amb fixacions mecaniques.
Membrana de densitat superficial 1.3 kg/m2 i gruix 1.1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada
no adherida

Extractors eòlics: 4 unitats
Extractor eólico 17'' . Fabricados totalmente en aluminio (Dureza H-24). Base con klinker esmaltado, doble capa
de impermeabilización i remate de todo el conjunto totalmente acabado.

Motor Electric drive EM100 de la casa Hautau, amb ferramenta oculta, voltatge 230 V, carrera ajustable de 10 a
66mm, força de tracció y compressió de 1200N, rang de tolerància de voltatge -10% / +10%.
Lluernari amb premarc, remats perimetrals estancs, inclou tela i remat de trobada amb les teules, canalóns i
guiadors d'aigua.
Inclou policarbonat: Placa de policarbonat òpal placa cel·lular 3P 20mm de gruix. Dilatació lineal 0,065mm/m°C
Temperatura - 40°C +120 °C Protecció U.V. Coextrusió (a petició sobre 2 cares) Reacció al foc EN 13501-1
EuroClass B-s1d0 adaptat per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares
S'inclouen tots els mecanismes, policarbonat, subministrament, col.locació, accesoris, bisagres i complements,
totalment col.locades segons planols. Finestram per rebre vidre amb cambra.Inclou premarc tubular perimetral
50x20x5 i tubs amb perfileria alumini 50x50x5. Inclou planxa inferior escupidor d'alumini a cada trobada amb
perfil horitzontal. Segons planols detall.
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MC 4 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR
M 4.1 ASPECTES GENERALS DE LA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR
El tractament del elements verticals interiors s’han agrupat utilitzant el mínim d’elements. Les divisions interiors
seran de quatre tipus:

1) Parets de ceràmica de kilnquer calat, esmaltat a dues cares de la firma Covadonga o similar, de
22x11x7cm, col·locat amb morter de ciment blanc 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
amb les normes d’execució esmentades en el apartat de façanes.
2) Parets de ceràmica de kilnquer calat, esmaltat a una cara de la firma Covadonga o similar, de
22x11x7cm, col•locat amb morter de ciment blanc 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
amb les normes d’execució esmentades en el apartat de façanes. La cara esmaltada tancarà la part
seca dels vestidors en tant que l’altte, la que dona als paraments interiors de les dutxes s’arrebosarà
per alicatar

Les portes interiors seran fenoliques del tipus staff o equivalent, en forma de sandwitx (3+33+3mm), compostes
de dues plaques de compacte fenòlic de 3mm. de gruix, de color a triar per la D.F., adherit a 33mm. de poliestirè
expandit rígid de densitat 30, encolat i premsat, amb cantells en compacte fenòlic.
Les portes de dins els vestidors aniran 15cm aixecades del terra per garantir la renovació natural d’aire i la seva
conservació, segons s’indica en els plànols d’especejament de fusteria interior. Les caracteristiques de les
portes son les següents:
-

Portes d’una fulla en marcs d’alumini anoditzat color alumini amb rang d’entrega
Marcs en perfils extrusionats en dues peces telescòpiques staff o equivalent, que permeten recobrir entre
90 i 140mm. d’amplada d’envà, acabat amb juntes perimetrals de cautxú.
Premarc model staff o equivalent de mides variables.
Totes les portes inclouran 3 bissagres en acer inoxidable.
Manetes de portes tipus “ARCON PB PROGRAMA 2000 INOX, amb ferramenta (2028 B/R) sobre placa
quadrada d’alumini de 18X18cm. I escut de diàmetre 51MM, condemna de inox amb desbloqueix, bisagres
KSS inox i pany mestrejat,

Les portes dobles d’acces al quart d’instal.lacions son de un marc metálic tipus “perfrisa” d’acer galvanitzat i
planxa “deploiye” gafada amb fitxacions mecániques al bastiment de la fulla. Disposaran d’un galze recobert
amb pletina d’acer de 3 mm de gruix, amb passador de fixació superior i inferior a terra i a sostre, segons detall.

3) Mampares fenòliques
4) Mamapares de ferro en separació d’espais interior.
5) Fusta

- Tots els bastiments es disposaran prèviament a la realització de les particions interiors, assegurant-se la
correcta entrega dels elements de fàbrica amb els marcs de fusta, així com un a major fixació d’aquests a l’obra.
A efectes d’evitar guerxaments en els forats dels marcs. Es protegiran convenientment mitjançant travesser
inferior i es protegiran durant les obres amb tela plàstica

6) Revestiments

MC 4.2 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
1 i 2 Ceràmica Klinquer

3) Mampares fenòliques. Característiques:

En general els maons, abans de llur col.locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a
refrec, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària. Aquesta junta restarà
totalment plena i tindrà, tant en degollades (juntes verticals) com en cordills (juntes horitzontals), el gruix que
indiqui la Direcció Facultativa. Els murs es realitzaran amb el tipus d’aparellat que s'indiqui.

Les mampares fenòliques seràn de un gruix de 22mm , en color a decidir a l’obra. Aquestes mampares seran
de fabricant reconegut, de les mides grafiades als plànols i estaran aixecades del terra.Tots els ferratges seran
d’acer inox. De les característiques fitxades pel mateix fabricant de les mampares.
4) Mampares de ferro. Característiques:

Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre s'executaran encallant-los simultàniament entre ells.
Les interrupcions del treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en escalonat en diagonal, per a preveure
una bona trava a la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, netejant-la de
pols i morter vell.

Les mampares de ferro seràn de gruix variable. Aquestes mampares seran de fabricant reconegut, de les mides
grafiades als plànols. Tots els ferratges seran d’acer inox. De les característiques fitxades pel mateix fabricant
de les mampares.

Els bastiments de les portes interiors seran d’alumini anoditzat i del gruixos grafiats en plànols de fusteria
interior.

5) Fusta
Recobriment de lames de fusta MDF Estàndard en diversos espais del Pavellò que venen descrits a continuació:

Els envans s'aplomaran perfectament amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als envans i
morter M- 50 per a les parets de mitja rajola. Als envans es preveurà que, degut a l'augment del seu volum, la
revinguda del morter de guix no provoqui guerxesa a la fàbrica.
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes, entre envans sempre es farà per caixes. A les
parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics, es col·loca ran rodells, amb una separació màxima de
setanta-cinc centímetres (75 cm.) per a l'encadellat d'un sistema amb l'altre.
Els bastiments es presentaran abans de la realització de les particions interiors procurant la correcta trobada
amb els elements de fàbrica i una bona fixació a l'obra. Els marcs aniran travats interiorment i protegits amb tela
plàstica durant l’obra per evitar deformacions.
Realitzades les divisions interiors i abans de l’arrebossat es col·locarà amb tacs i bisos un perfil angular a
l’alçada del llindar de les portes per formalitzar l'entrega dels panys enrajolats de gres.

Producte D+007 Decustik
Paret rastrells cada 40cm
M².- Revestiment vertical de panell fonoabsorbent Decustik (ressonador absorbent selectiu) format per lames
matxembrades de MDF amb acabat melamina a escollir per la D.F. de mesures 2430x128x16mm. Model
D+007 cara frontal ranurada 29/3 – cara darrera foradada Ø8 pas 16mm amb vel acústic – perforació 4,65% de
Decustik. Fixades mitjançant adhesiu de muntatge i agulles a Rastrells de MDF a 40cm entre eixos i aferrat a la
paret existent. Cal deixar juntes de dilatació cada 7,5mts lineals.
Aplicar llana mineral de baixa densitat a darrera les lames, entre els rastrells

Paret rastrells cada 60cm
M².- Revestiment vertical de panell fonoabsorbent Decustik (ressonador absorbent selectiu) format per lames
matxembrades de MDF amb acabat melamina a escollir per la D.F. de mesures 2430x128x16mm. Model
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D+007 cara frontal ranurada 29/3 – cara darrera foradada Ø8 pas 16mm amb vel acústic – perforació 4,65% de
Decustik. Fixades mitjançant adhesiu de muntatge i agulles a Rastrells de MDF a 60cm entre eixos i aferrat a la
paret existent. Cal deixar juntes de dilatació cada 7,5mts lineals.
Aplicar llana mineral de baixa densitat a darrera les lames, entre els rastrells

3) Pintures i envernissats.

Producte PAP048

En tots els paraments de parets i sostres per pintar s’utilitzarà pintura plàstica llisa, estesa a dues mans, en
colors a decidir en obra. Per als elements metàl·lics com planxes, perfils i pletines, això com tanques i baranes,
s’utilitzarà pintura a l’esmalt sintètica a dues mans, prèvia neteja i protecció amb pintura antioxidant.
En tots els elements metàl·lics, planxes, perfils, pletines, cancel.les i baranes es farà servir pintura a l’esmalt
sintètic a dues mans desprès de neteja i imprimació antioxidant.

Paret rastrells cada 45cm
M².- Revestiment vertical de panell fonoabsorbent Decustik (ressonador absorbent selectiu) format per panells
de MDF amb acabat melamina a escollir per la D.F. de mesures 2400x900x16mm. Model PAP048 foradat Ø8
pas 32x32mm alterns, amb vel acústic a la cara posterior– perforació 4,90% de Decustik. Fixades mitjançant
adhesiu de muntatge i agulles a Rastrells de MDF a 45cm entre eixos i aferrat a la paret existent. Cal deixar
juntes de dilatació cada 10mts lineals.
Aplicar llana mineral de baixa densitat a darrera les lames, entre els rastrells

Paret rastrells cada 60cm
M².- Revestiment vertical de panell fonoabsorbent Decustik (ressonador absorbent selectiu) format per panells
de MDF amb acabat melamina a escollir per la D.F. de mesures 2400x600x16mm. Model PAP048 foradat Ø8
pas 32x32mm alterns, amb vel acústic a la cara posterior– perforació 4,90% de Decustik. Fixades mitjançant
adhesiu de muntatge i agulles a Rastrells de MDF a 60cm entre eixos i aferrat a la paret existent. Cal deixar
juntes de dilatació cada 10mts lineals.
Aplicar llana mineral de baixa densitat a darrera les lames, entre els rastrells

Es posarà especial atenció en la preparació de les superfícies a pintar: en l’allisat i emmassillat de superfícies,
en particular en elements metàl·lics. Els retalls de diferents tipus o colors de pintura es realitzaran mitjançant
cintes protectores.

Pel que fa a les pintures es farà especial atenció a la preparació, allisat i segellat de les superfícies, i al retall
entre diferents tipus i color mitjançant cintes protectores.

MC 4.3 ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIO INTERIOR HORITZONTAL
Composen aquest apartat
a)
Cels-rasos INTERIOR HORITZONTAL
b)
Paviments

a) Cel-rasos:
El fals sostres previstos en el present projecte són de les següents característiques:
1. Cel-ras de lamel.les d’alumini
2. Cel-ras de plaques de guix laminat

6) Revestiments
1) Revestiments interiors per pintar:
Les superfícies d’espais d’ús més intens, com són els magatzems, es revocaran amb morter de ciment portland
reglejat amb acabat llis, per pintar al plàstic llis segons mostres de colors i qualitat fixades en el Plec de
Condicions. Les cambres destinades a usos secundaris d’instal·lacions i maquinàries s’arrebossaran amb morter
mixt de dosificació 1:0,5:4, acabat arremolinat.
2) Revestiments interiors de ceràmica:
Els revestiments en els vestidors, i zones d’aigües, seran ceràmics de gres premsat i envernissat de 10x20cm,
d’una alçada fins al sostre, de la firma “Rosa Gres” agafades a les parets, prèviament arrebossades, amb morter
adhesiu.
Les parets que han de rebre enrajolats s’arrebossaran prèviament amb morter de ciment, fet amb regle i acabat
arremolinat. Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals, nets de tota mena de materials que
puguin produir despreniments de les peces. Les superfícies seran llises, sense balcaments ni deformacions, i les
juntes formaran línies rectes en tots els sentits, sense trencaments ni desploms.
En fer el repartiment de les peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com són les juntes o el seu
centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques. Les rajoles col•locades amb els materials de presa
tradicional es col•locaran amb morter de ciment de riquesa mitja, en proporció d'un terç (1:3), escollint ciments
que quan s'adormin no presentin augments sensibles de volum, i després d'haver-les mullat i xopat abans, amb
aigua.
Totes les entregues de terra paret es faran amb peces especials de ceràmica esmaltada “Rosa Gres” de mitja
canya. En les arestes convexes es col•locarà una peça especial de PVC per fer l’entrega del aplacat.cada
120cm, segons esquema del fabricant

1) Els cels rasos grafiats en els en vestidors es realitzaran a base de lamel.les d’acer galvanitzat o d’alumini, i
es col·locaran a tot lo llarg de la zona de dutxes,. Les lamel.les aniran collades a perfileria oculta penjada del
sostre, de la firma “Termisol” Segons les següents especificacions:
Material:
Alumini o xapa d’acer galvanitzat segons norma UNI 5764-66
Dimensions:
Ample de 135mm, Llarg fins a 500mm.
Gruix:
0,45mm (Alumini) i de o,5 (Acero)
Aïllament:
Incorporat de llana de roca de 40gk/m3
Pes
1900gr/m2 (Alumini) 5700gr/m2 (Acer)
Acabat: Prelacat
Muntatge: Amb perfileria oculta autoanivellada per varilles roscades Les parets interiors rebran, segons es
detalla, diversos tractaments d’acabats.
2) Com a mesura de precau ió i en cas de nec isitat s’adjunten mesures d’execucio de fals-sostre a base de
plaques de guix laminat, damunt de rastrells d’acer galvanitzat, per acabar amb pintura plàstica a dues mans,
segons mostres a decidir a l’obra. Les característiques de les plaques seran les següents:
- Conductivitat tèrmica: 0,16 Kcal/h m
- 1 placa de 13 mm: 30 min de resistència al foc
- 2 plaques de 13 mm: 1 hora de resistència al foc
- RV : 4000 MN s/g (347 mm Hg m2 dia/g) de resistència al vapor d'aigua
- 10 mm 116 Kg (long) 60.8 Kg (transv)
- 13 mm 150 (long) 60.4 Kg (transv)
- 15 mm 175 (long) 62.6 (transv)
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b) Paviments

MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I SERVEIS

Els paviment previstos en el projecte són els següents:
1) Paviments de ceràmica en vestidors
2) Paviments de formigó anivellat en pasos d’accés i sortida a pistes

Document complementari – Annex memòria i càlcul instal.lacions

MC 6 EQUIPAMENT

1) Paviments de ceràmica en vestidors:
Tota la zona de vestidors, es pavimentarà amb peces de gres ceràmic extruït, esmaltat i antilliscant de 10x20
cm, de diferents colors, a decidir en obra, de la marca “Rosa Gres”, i compliran les característiques fitxades per
norma (DIN 5109 A, o superior a 0,4 amb l’assaig LTTR). Les peces es prendran amb morter mixt de dosificació
1:0,5:4 elaborat en obra.
Als banys i cambres humides es pavimentarà amb peces de gres ceràmic extruït i esmaltat antilliscant de 10 x
20 cm, de colors i tons a triar de la firma “Rosa Gres”, i compliran les característiques fitxades per norma (DIN
5109 A, o superior a 0,4 amb l’assaig LTTR). S’agafaran amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat en obra.
En totes les zones d’aigua els paviments tindran un pendent mínim del 1,5 %, que es donarà en la capa de
subbase. En la zona de dutxes s’impermeabilitzarà amb una làmina asfàltica, que es girarà pel parament vertical
fins a 1m. d’alçada.

L’equipament de l’edifici inclou:
wàter, rentamans, dutxa.
Penjarrobes, tovallolers, saboneres, porta-rotlles,..
Taulell per a la MOSTRADOR
Taulell de piques.
Barres minusvalids.
Extractors eòlics
Divisòries fenòliques
La resta de l’equipament es deixa pendent de col.locar per part del gestor de la instal.lació.

2) Paviments de ciment anivellat en passos generals d’accès de sortida a pistes
En les zones d’us públic (Vestíbul, oficines i passos) el paviment serà de fomigó fluid acabat amb helicòpter fent
juntes de treball cada 5 metres
e) Parets d’obra vista de klinquer envernissat
Per tal de garantir la protecció a l’ús i a un fàcil manteniment, tos els espais de vestíbuls, passos i el gimnàs es
faran amb obra vista amb “klinquer” esmaltat tal i com s’indica en els plànols de revestiments.
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MC 7 REQUERIMENTS TÈCNICS ESPORTIUS

No s’actua sobre el material esportiu.

MC 7.1- DETALL DEL COMPLIMENT DELS CRITERIS DE SEGURETAT

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.
No s’actua sobre el material esportiu.

Previ a la redacció del projecte cal disposar d’un estudi geotècnic adequat a les característiques del solar.
S’ha realitzant, s’adjunta a Documents Complementaris.
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...)
El present projecte compleix totes i cadascun dels punts detallats, i se signa al final d’aquests apartats per a
que així consti.
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.
Es tindran en compte les mesures de prevencions necessàries. Es preveuran els tractaments de les aigües.
Senyalitzar els espais i els recorreguts, indicant les vies d’evacuació, les restriccions de pas.
Les vies d’evacuació s’adjunten dins la justificació del compliment del CTE. I s’ha habilitat una partida al Capítol
de senyalització al document pressupost.
Situar els vestidors al nivell de l’espai esportiu.
Els vestidors s’ubiquen al nivell de l’espai esportiu.

Tots els vidres han de ser resistents als cops i no produir fragments tallants en trencar-se. Els tancaments
transparents se senyalitzaran amb claredat.
Els vidres seran en general de seguretat 6+6, amb làmina intermèdia de butil, per tal de no produir fragments
tallants en cas de trencament i estaran senyalitzats.
Els llums, els revestiments i d’altres elements fixats al sostre de l’espai han de ser resistents als impactes.
No s’actua sobre els llums.
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 tancar-se de cop o atrapar els dits als
usuaris.
Totes les portes compliran les condicions establertes.
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.
No hi ha espais específics per ser utilitzats per nens de menys de 6 anys.

Protegir tots els desnivells superiors a 60 cm amb baranes d’una alçada no inferior a 1m que no deixin
escletxes de més de 12cm ni es puguin escalar.
Tots els desnivells superiors a 60 cm es protegeixen amb baranes d’una alçada no inferior a 1m, no es poden
escalar i no deixen escletxes de més de 12cm.
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.
No s’actua sobre el paviment.
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 ni moll.
No s’actua sobre el paviment.
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 Codi Tècnic de l’Edificació – SU1 Seguretat enfront al risc de caigudes, assolint un valor de Rd
major que 45, mesurat segons la norma UNE- ENVI12633. D’altres sistemes de mesura com els establerts en
la normativa de seguretat laboral o la norma de DIN 51097, també ofereixen referències vàlides per a la tria de
paviments segurs.
En aquest darrer cas , la classificació ha d’assolir el grau A.
Els paviments dels espais humits (vestidors, passadís de peus descalços) seran de gres ceràmic extruït amb
esmalt antilliscant. El paviment de les platges serà amb relleu, i compliran les normes DIN 51 9 A els primers i
DIN 51097 B aquest últim, o donaran superior a 0,4 amb l’assaig LTTR.

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.
No hi ha portes de doble sentit d’obertura.
Limitar la temperatura de consum de l’aigua calenta a 38  amb vàlvules barrejadores termostàtiques
automàtiques.
Es limitarà la temperatura de consum de l’aigua als 38.
Dotar la instal·lació amb un equip de megafonia per donar avisos.
En l’edifici es preveu la instal·lació d’un equip de megafonia amb la finalitat d’incorporar un sistema de
transmissió d’instruccions per a la correcta evacuació en cas d’emergència, així com la difusió de música, de
missatges de recerca o avisos generals.
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.
Es disposarà d’una instal·lació de telecomunicació i sistema de seguretat.

Revestir el perímetre de l’espai esportiu fins a no menys de 2m d’altura (recomanat 2,40m) 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.
El perímetre de l’espai esportiu es revestirà per sobre dels mínims descrits i el material cumplirà amb les
característiques descrites.
Arrodonir les arestes dels revestiments verticals amb un radi mínim d’1cm.
Les arestes dels revestiments verticals es resoldran com a mínim amb un radi d’1cm.
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.
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MC 7.2 DETALL DEL COMPLIMENT DELS CRITERIS FUNCIONALS

No es modifica l’espai esportiu..

Els requeriments d’aquest mòdul i els 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.
No es modifica l’espai esportiu..

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 ha de sumar 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.
No es modifica la il.luminació existent..

Justificar el compliment de la normativa de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Es compleixen els requisits necessaris de la normativa, detallada en l’apartat corresponent de la memòria. La
persona de mobilitat reduïda podrà accedir, podrà traslladar-se dins del mateix complex mitjançant itinerari
sense barreres arquitectòniques i urbanístiques, podrà accedir i desplaçar-se per totes les àrees d’ús públic
d’una mateixa planta, podrà superar les diferències de nivell i accedir a totes les plantes d’ús públic, mitjançant
elements mecànics i podrà utilitzar, almenys, una de les unitats de servei higiènic d’ús públic convenientment
adaptat.
Dimensionar i equipar la infermeria com a vestidor individual de gran adaptació, amb vàter, dutxa, rentamans i
llitera.
La infermeria preveu l’equipament descrit.
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.
No es modifica l’espai esportiu..
Disposar d’un accés pels usuaris clarament assenyalat. Indicar en un lloc visible i de manera clara i permanent
el nom de la instal·lació, del titular i del gestor de la instal·lació.
L’accés a l’edifici està clarament diferenciat. El nom del titular i del gestor es col·locaran en una placa al costat
de la porta d’accés.
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.
Els accessos a la instal·lació estan controlats des del taulell de recepció, col·locat en el vestíbul de l’edifici i des
d’on es controlen l’accés a l’edifici, així com l’accés a l’interior de vestidors.
La part de la pista no es modifica respecte l’estat actual.

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 mínima del 0,5,
independent per a cada pista transversal.
No es modifica la il.luminació existent..
El nivell mitjà de l’enllumenat dels vestidors, serveis i dutxes no ha de ser inferior a 150 lux. Al vestíbul i els
passadissos 100 lux, amb una uniformitat del 0,5.
En els espais de vestidors i vestíbul i passadissos es preveu un enllumenat amb un nivell mitjà superior als lux
descrits, així com superior al vestíbul i uns passadissos una uniformitat per sobre de l’esmentat.
Situar els magatzems de material esportiu en el perímetre de la pista, a nivell amb el paviment. Es recomana
que al seu interior es pgui inscriure un cercle de 4m de diàmetre. El pass lliure de les portes dels magatzems ha
de permetre guardar el material amb facilitat. Es recomanen basculants, mínim de 2,50 x 2,20m.
No es modifica l’espai esportiu..
L’amplada dels passadissos no ha de ser inferior a 1,50 m. Si són via d’evacuació 1,80 m.
Tots els passadissos tenen una amplada mínima de 1,50 m.
L’altura del sostre dels vestidors i passadissos no ha de ser inferior a 2,8 m i lliure no menys de 2,5m.
L’altura del sostre de vestidors és superior a 2,8.
Als vestidors hi haurà mig metre útil de banc per cada persona del seu aforament.
Als vestidors hi ha més de 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’1,2m. Es recomanen 1,8m.
La distància lliure entre dos bancs enfrontats mai no és inferior a 1,2 m. La distància mínima que apareix en
vestuaris és de 1,65m

Separar les circulacions d’esportistes i d’espectadors.
Les circulacions estan totalment separades segons els usos de l’equipament.

La distància lliure mínima entre un banc dels vestidors i els armaris davant seu no no serà menor d’1m. Es
recomanen 1,5m.
Els bancs no es troben enfrentats als armaris de vestidors, complint les distàncies mínimes descrites.

Accedir als espais esportius a través dels vestidors, pel passadís de calçat esportiu.
S’accedeix als espais esportius a través d0un recorregut independent del del públic.
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.
No es modifica l’espai esportiu..
Restringir els accessos a la sala d’instal·lacions tècniques des de l’interior per manteniment i 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.
No es modifiquen els accessos a les sales d’instal.lacions existents. La part nova està restringida.
L’altura lliure de l’espai esportiu no ha de ser menor de 7m. Es recomana que no sigui inferior a 8,5 metres.
No es modifica l’espai esportiu..
Considerar les sobrecàrregues i disposar les estructures necessàries que permetin penjar del sostre les
cistelles, les cortines divisòries, les xarxes de gols, els projectors, els conductes de climatització, etc.
No es modifica l’espai esportiu..
Modular l’estructura amb les subdivisions de l’espai esportiu.
No es modifica l’espai esportiu..

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.
Els vestidors es dotaran dels serveis mínims descrits.
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.
Els vestidors es dotaran dels serveis mínims descrits
L’espai útil de cada dutxa no serà menor de 0,8x0,8, amb un pas lliure per accedir-hi de 0,8m d’amplada mínim.
Es tindran en compte aquests valors.
El pas lliure de les portes no ha de ser menor de 0,80x2,10 m.
Totes les portes de l’edifici compleixen l’amplada mínima de 80 cm d’obertura lliure així com l’alçada mínima.
Especificar i pressupostar en el projecte el material esportiu...
No es modifica l’espai esportiu..

L’estructura dels espais complementaris ha de deixar la planta lliure de manera que no condicioni la distribució i
faciliti la seva modificació i ampliació.
No es modifica l’espai esportiu..

Sonoritzar l’espai esportiu...
No es modifica l’espai esportiu..
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MC 7.3. DETALL DEL COMPLIMENT DELS CRITERIS D’HABITABILITAT
HIGIENE.
Els espais complementaris humits, com els vestidors i els serveis, compliran els requisits mínims d’habitabilitat
establerts per als edificis d’habitatges.
Els espais humits compliran amb aquests requisits.
Els paviments dels espais complementaris han de ser impermeables, imputrescibles i no susceptibles de
constituir-se en substrat, per al creixement microbià.
No hi ha espais complementaris
El segellat de les juntes dels paviments i dels revestiments dels vestidors, de les dutxes i dels serveis , amb
materials impermeables i antibacterians.
El segellat de les juntes es farà amb morters especials d’acord amb aquestes necessitats.
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 recomenat revestir-los a tota alçària.
Tots aquests espais humits aniran fins a una alçada sperior a 2m amb revestiment ceràmic de gres, col·loca
amb morter adhesiu segons es descriu en la memòria constructiva.
No s’ha d’utilitzar el guix, les escaioles o les pintures no rentables als revestiments de les parets i sostres dels
espais humits.
No s’utilitza en cap cas guix, escaioles ni pintures no rentables als revestiments de les parets i sostres dels
espais humits.
Si n’hi ha fals sostre als vestidors o als serveis, aquest ha de ser inalterable a la humitat i resistent als cops.
El fals sostre dels vestidors és d’alumini i el del recinte dels vasos tipus heraclit, inalterables a la humitat i
resistents als cops.
Arrodonir les trobades dels terres i parets amb un radi no inferior a 2,5cm.
Les trobades entre ells es realitzaran amb un radi de 2,5 cm.
Els revestiments dels paraments verticals dels vestíbuls, els passos i les escales ha de ser resistent, de
manteniment i reparació fàcils o es disposarà un arrambador protector de no menys d’1,2m d’altura.
En tots els paraments de parets i sostres per pintar s’utilitzarà pintura plàstica llisa, estesa a dues mans, en
colors a decidir en obra. Els elements metàl.lics com planxes, perfils i pletines, així com tanques i baranes,
s’utilitzarà pintura a l’esmalt sintètica a dues mans, prèvia neteja i protecció amb pintura antioxidant.
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.
S’instal·laran preses d’aigua en totes aquestes zones.
Instal·lar fluxòmetres per ruixar els vàters i els urinaris.
S’instal·laran fluxòmeters en totes les unitats de vàters i urinaris.

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.
Tots els accessoris i mobles estaran homolgats i compliran els requeriments descrits.
Els elements metàl·lics situats en l’exterior o en espais humits han de ser inoxidables en ambients clorats o
trobar-se adequadament protegits i ser registrables . En els locals amb presència d’aigua com les dutxes, els
vestidors i els serveis s’han de connectar a terra amb una xarxa equipotencial.
Els elements metàl·lics estaran convenientment protegits i connectats a terra amb 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.
Tots els acabats compleixen amb les condicions esmentades. Els panells de coberta, així com els tancaments
de formigó o d’obra o les fusteries, en general amb vidres de seguretat.
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 la pluja.
Totes les aigües de coberta són recollides en el perímetre de l’edifici, mitjançant tres canalons perimetrals. Dos
d’ells estan situats fora del perímetre exterior de l’edifici, preveient sobreeixides o possibles embussaments.
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.
L’accés quedarà resolt.
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.
La coberta es de teula àraba poca alçada.
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.
Les instal·lacions compleixen amb aquestes característiques.
Protegir de les accions vandàliques les finestres i els sòcols de les façanes a l’abast des de l’exterior.
Les parts vidrades son de vidre de seguretat i sestan a alçades elevades.
L’estructura de l’espai esportiu ha de ser fàcilment registrable. S’aconsella que quedi vista i 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.
No s’actua sobre l’espai esportiu, però L’estructura de l’espai esportiu és facilment registrable.
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%.
No s’actua sobre l’espai esportiu, no es de fusta.
Centralitzar els comandaments d’encesa a la zona de control i restringir el seu ús al personal autoritzat.
No s’actua sobre enncesa pista

Muntar els rentamans volats, recolzats a le parets i sense peus.
Els rentamans aniran tots ancorats en les parets de tancament i sense peus, deixant totalment lliure la seva
part inferior.
Renovar l’aire del recinte dels vasos amb una ventilació forçada que aporti 2,5 dm3/s i m2 de superfície de
làmina d’aigua i el dels vestidors instal·lant una extracció forçada per les dutxes i els serveis de 12 volums/hora.
La renovació de l’aire es farà segons aquests paràmetres.
MANTENIMENT
Disposar a l’abast les escomeses necessàries per garantir els subministraments que es requereixin.
Es disposa de totes les escomeses necessàries.
No hi ha espais complementaris
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.
Els marcs i les portes en els vestidors aniran aixecats 10 cm del terra per protegir les fusteries de la humitat, tal
i com es detallarà en el plànol de fusteries interiors.

Aïllar tèrmicament tota la instal·lació d’aigua freda i calenta.
Protegir la instal·lació d’aigua calenta sanitària enfront de la corrosió i les incrustacions: acumuladors,
bescanviadors, etc.
Sectoritzar els recintes d’aigües amb vàlvules de tall i antiretorn.
La instal·lació d’aigua encara està en proces de disseny, es preveu complir les condicons establertes.
CONFORT
Justificar el compliment del Codi tècnic de l’edificació respecte a les condicions tèrmiques i acústiques.
S’acompliran les condicions establertes pel Codi tècnic de l’edificació esmentades.
Disposar un cancell en l’entrada o d’altres sistemes que evitin corrents d’aire al vestíbul d’accès, si hi ha
instal·lació de calefacció o de condicionament d’aire.
L’accés per vessant sud queda garantit.
Revestir no menys d’un terç de les superfícies interiors de la coberta i les parets amb materials fonoabsorbents.
Es recomana no menys del 50%.
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No s’actua sobre l’espai esportiu, als vestidors el 100% del sostre es aillant.

Totes les aixetes compleixen amb aquesta condició.

Els colors dels paraments interiors dels espais esportius han de ser clars i no reflectants.
Tal com està previst els colors dels paraments interiors dels espais esportius seran clars i no reflectants.

Instal·lar dispositius d’encesa i tancament automàtics dels llums i de les aixetes per detecció de presència.
S’instal·laran aquests dispositius en llums i aixetes.

Les lluernes i la fusteria exterior han de ser estanques i sense ponts tèrmics on es puguin produir
condensacions.
Totes les fusteries seran estanques.

Instal·lar captadors solars tèrmics per produir no menys del 60% de les necessitats d’aigua calenta sanitària i
de calefacció.
Està prevista la instal·lació d’un sistema d’energia solar fotovoltàica.

La temperatura de l’espai esportiu no ha de ser inferior a 14ºC.
La temperatura dels espais complementaris de vestidors, dutxes i serveis no ha de ser inferior a 20C.
La humitat relativa no ha de ser inferior al 40% ni superar el 70%.
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.
Consum de les dutxes de 20 litres d’aigua calenta barrejada a 38C per usuari amb un cabal de 0,2 l/s.
Almenys una dutxa de cada grup i les dutxes individuals han de ruixar aigua freda, a més de l’aigua calenta
barrejada a 38C.
Les instal·lacions referents a l’aigua dels vasos, dutxes i serveis es realitzaran d’acord amb les temperatures i
velocitats d’impulsió necessàries i descrites en la present fitxa de característiques.

Reservar una zona de l’accés per a l’aparcament de bicicletes.
En l’entrada exterior sud hi ha previst un espai per a l’aparcament de bicicletes.

Instal·lar fonts d’aigua potable per a que els usuaris en puguin beure durant la pràctica esportiva.
No s’actua sobre la zona esportiva.

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.
Es vetllarà que els elements de fusta inclosos en el projecte, les portes i l’estructura de bigues de fusta,
compleixin amb aquests requeriments, mitjançant certificat per part del subministrador que acrediti la seva
procedència i control amb el segell corresponent.

RESPECTE AL MEDI AMBIENT

Disposar contenidors per a la recollida selectiva dels residus.
Es disposaran contenidors per a la recollida selectiva.
Utilitzar preferentment materials respectuosos amb el medi ambient, reciclats i reciclables, que certifiquin les
seves propietats amb un segell de qualitat acreditat.
Tots els materials utilitzats acreditaran la seva procedència i propietats.

Diferenciar la xarxa d’aigües brutes i la d’aigües pluvials. Aquesta es recomana emmagatzemar-la per a la seva
reutilització.
La recollida d’aigües de l’edifici és separativa, i les xarxes d’aigües brutes i d’aigües pluvials estan
diferenciades en tot el seu recorregut fins a la connexió entre les dues amb un sol ramal fins connexió amb el
clavegueram.
Adoptar mesures correctores per reparar l’impacte generat en l’entorn i el paisatge. Executar els talusos i/o
desmunts de manera que es garanteixi la seva estabilitat i es resolgui l’escorriment de les aigües recollides per
les noves vessants.
S’ha tingut en compte en el present projecte controlar l’impacte ambiental, els talusos són coherents i les peces
estan pensades pel poc moviment de terres.
Separar amb els tancaments interiors els espais amb diferents temperatures.
Els espais amb diferents temperatures estan separats els uns dels altres amb tancaments interiors.
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.
Al recinte de l’espai esportiu hi ha ventilació creuada natural.
Orientar l’eix longitudinal de l’espai esportiu en les direccions 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.
No s’actua sobre l’espai esportiu
Disposar sistemes passius d’aïllament tèrmic i de protecció solar per l’estalvi del consum energètic.
Es disposen de lames de protecció solar per protegir de la radiació i per un estalvi del consum energètic.
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.
7Els comptadors estan situats en planta soterrani, al costat de l’accés a aquesta planta.
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.
S’instal·larà un sistema que inclogui aquestes característiques.
Totes les aixetes d’ús públic han de ser de tancament automàtic.
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE TANCAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I NOUS VESTIDORS DE COLLBATÓ
MEMÒRIA DESCRIPTIVA – MAIG 2021

Les Obress, es poden executar sense afectar a la pista i vestidors actuals. Es una feina que es pot
realitzar a qualsevol època de l’any.

ME- MEMORIA D’EXECUCIÓ
ME 1. Dades Generals del Projecte
Dades Projecte:
Promotor:
Projectista:

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

PROJECTE BÀSIC I EXECTUIUT DE TANCAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA
COBERTA, NOUS VESTIDORS I ACCESSOS A COLLBATÓ
Ajuntament de Collbató
Adreça: Carrer Bonavista, 2, 08293 Collbató, Barcelona
Àlex Gallego Urbano, Arquitecte, NIF 434.345.84-G
Adreça: c/ Girona, 55 ent. 1º. Barcelona 08009
Tel., 934.816.689. E Mail: agu@coac.net
Colaborador: Eduard Martínez Martínez, Arquitecte.

ME 2. Condicionants del Projecte
Les consideracions especifiques a la redacció del treball son:
Anàlisi de l’estat actual de les instal·lacions esportives de la pista coberta
Anàlisi de tota la zona esportiva: ordenació i circulacions
Proposta del tancament lateral de la actual pista. Tancament semipermeable.
Proposta d’ordenació general, circulacions i zonificació.
Proposta de nous vestidors.

ME 3. Condicionants del Projecte
El projecte actúa sobre un emplaçament totalment consolidat. Els carrers urbanitzats i accessos amb
vials per 3 dels seus límits, vials d’amplada suficient i que permeten desenvolupar les Obres de manera
còmoda, fàcil.
El solar contempla un espai lliura per col.locar les cassetes d’Obra, un espai per enmagatzament i acopi
suficient i dins de la zona esportiva.
El solar permet generar dos accessos diferents, vehicles i/o personal de l’Obra i un altre per usuaris.
Cal tenir en compte que les Obres s’han d’executar minimitzant al màxim l’ús esportiu de la ista i dels
vestidors actuals existents.
Els àmbits d’actuació es centren en 3 tipus d’intervencions diferents.
URBANITZACIÓ:
Actuació perimetral, Es pot realitzar amb facilitat, pot ser una actuació independent en el temps
respecte a les altres intervencions.
Fer les tanques, accessos, murets i oviment de terres, es poden executar sense afectar a la pista i
vestidors actuals. Es una feina que es pot realitzar a qualsevol època de l’any i es de fàcil execució.
EDIFICI VESTIDORS:
Actuació que cal delimitar molt bé, respecte a la pista esportva i vestidors. Cal col.locar unes tanques
opaques que permetin que les Obres no afectin a l’us de la resta de la zona esportiva. Caldrà segregar
l’accés Nord i fer-lo servir exclusivament per a les Obres.

TANCAMENT SEMIPERMEABLE:
Al intervenir en l’actual estructura de cobrició de la pista. Tant en el que es refereix al reforç estructural,
trams centrals, extrems i tancaments laterals. Aquesta actuació afecta directament en lús esportiu de la
pista. Caldrà interrompre l’ús quan es facin aquestes Obres, per garantir el risc contra les persones.
Caldrà que l’Empresa Cosntructora, faci un Planning d’actuació amb antel.lació i consensuat amb l’ens
municipal per tal de minimitzar al màxim l’afectació esportiva de la pista.
Per minimitzar aquesta afectació, caldrà preveure que part de les actuacions es facin en períodes
festius. La gran part d’actuació fer-la els mesos de Juny, Juliol, Agost i Setembre.
Per minimitzar aquesta afectació i poder executar-les el més ràpid possible, el projecte preveu que
aquests elements siguin el més seriats possibles, Treballar-los amb antel.lació a taller i col..locar.los a
Obra en pocs dies. Cal molta previsió i treball amb antel.lació.

ME 4. Durada de les Obres
La previsió de la durada de les Obres Total es variable, en funció dels paràmetres descrits amb
anterioritat. Es a dir que dependrà de la data d’inici i de la durada de la pista que s’haurà de fer a l’Estiu.
1-URBANITZACIÓ:
3 mesos
2-EDIFICI VESTIDORS:
12 mesos (es poden solapar els mesos d’urbanització)
3-TANCAMENT SEMIPERMEABLE: 6 mesos (Han de iniciar-se al Maig: dos mesos de programació i
treball a taller i iniciar a mes de Juny les Onbres in-situ fins a Setembre)
TOTAL DURADA OBRES:

12 mesos, màxim 16 si les Obres s’inicien al Juny

Cadascún dels 3 capítols, (Fases d’Execució) descrits en el present paràgraf, que inclou les seves
corresponents unitats d’Obra. Son Indepenedents i per tant cadascuna d’elles, un cop finalitzades amb
independència de les altres, son Unitats d’actuació tancades en si mateixes i poden donar servei a lús
per a que estan previstes.
Es a dir un cop finalitzat el tancament de la pista, es podrà signar el final d’Obra d’aquesta i es podrà
posar en ús amb independència de l’edifici de vestidors o tanca, i així mateix succeirà amb les altres
dues Fases.

ME 5. Condicions especials Fases
Durant l’execució de les Obres, cal que l’E.C. garanteixi l’accés rodat i productes químics a la zona de
filtratge de les piscines. Per fer-ho caldrà que habiliti un itinerari segur permament o bé un provisional
amb una previsió d’un accés setmanal. Caldrà coordinar les Obres i eliminar els riscos a aquest accés, o
bé amb proteccions o paralització temporal de les Obres per garantir la seguretat.. Aquests accessos
caldrà garantir-lo a les Fases 1 i 2 que poden afectar a aquest accés.
En totes 3 Fases caldrà garantir l’accessibilitat a la rfesta de les instal.lacións. Amb especial èmfasi amb
els accessos adaptats.
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ME 6. Planning d’execcució del Projecte
S’adjunta gràfic de barres justificatiu

Barcelona, Juliol de 2021
L’arquitecte

Signat: Àlex Gallego Urbano
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REFORMA I AMPLIACIÓ ZONA ESPORTIVA COLLBATÓ
Id

Modo de Nombre de tarea
tarea
1

REFORMA I AMPLIACIÓ ZONA ESPORTIVA COLLBATÓ

2

0‐Treballs previs i replanteig general

3

1‐ EDIFICI VESTIDORS

4

1‐1‐Condicionament del terreny

6

1‐2 Moviment de terres

7

1‐3‐ fonaments

9

2‐1‐ Estructura formió in‐situ
2‐2‐ Estructura metal.lica

14
15
16
17
18
19

L

M11
V

M

S

X

D

J

L

V

M

S

X

D

J

M15
L

V

4‐2 Compartimentació horitzontal

5‐4 Instal.lacions tèrmiques i ventilació

24

5‐5 Subministrament de combustible

25

5‐6 Instal.lacions elèctriques

26

5‐7 Instal.lacions il.luminació

27

5‐8 Comunicacions

28

5‐9 Instal.lacions protecció contra incendis

29

5‐10 Instal.lacions protecció al llamp
5‐11 Instal.lacions protecció i seguretat

31

6‐ Equipament

32

6‐1 Mobiliari
6‐2 Equipament esportiu
2‐ PISTA POLIESPORTIVA

35

0‐ Planificació

36

1‐Reforma estructural: Fonaments i Estructures

37

2‐1‐ Estructura formió in‐situ

38

2‐2‐ Estructura metàl.lica
2‐3‐ estructura fusta
3‐ Sistemes d'envoltant i d'acabts exteriors

41

3‐1 Tancaments de fusta

42

3‐2 Tancaments envidrats
3‐3 Tancaments metàl.lics
3‐ URBANITZACIÓ

45

7‐1 Moviment de terres

46

7‐2 Fonamentació i contenció

47

7‐3 Elements tancament i protecció

48

7‐4 Paviments

49

7‐5 Jardineria

50

J

5‐ sistemes condicionaments i instal.lacions

5‐3 Evacuació d'aigües

44

D

4‐1 compartimentació vertical

23

43

X

3‐2 Cobertes

5‐2 Instal.lacions d'aigua

40

S

4‐ sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

22

39

M

3‐1 Façanes

5‐1 transport

34

M7
V

2‐3‐ estructura fusta

21

33

L

3‐ Sistemes d'envoltant i d'acabts exteriors

20

30

J

1‐4‐ Soleres i Aillaments sostres

11

13

D

2‐ Sistema estructural: Fonaments i Estructures

10

12

X

1‐ Sustentació de l'edifici i adequació al terreny

5

8

M3
S

7‐6 Instal.lacions i serveis

51

GR‐ Gestió de residus

52

SS‐ Seguretat i Salut

Proyecto: PLA‐TREBALL‐LAMIRAD
Fecha: dom 12/09/21

Tarea

Hito

Resumen del proyecto

Hito externo

Hito inactivo

Tarea manual

Informe de resumen manual

Sólo el comienzo

Fecha límite

División

Resumen

Tareas externas

Tarea inactiva

Resumen inactivo

Sólo duración

Resumen manual

Sólo fin

Progreso
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE TANCAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I NOUS VESTIDORS DE COLLBATÓ
MEMÒRIA DESCRIPTIVA – MAIG 2021

CN-COMPLIMENT DE NORMATIVA
CN 01. DB-SI

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

CN 02. DB-SUA

SEGURETAT EN CAS D’UTILITZACIÓ

CN 03. DB-HS

SEGURETAT ENFRONT HUMITAT – HABITABILITAT I SALUBRITAT

CN 04. DB-HR

SEGURETAT EN FRONT DEL SOROLL

CN 05 GR

ESTUDI GESTIO DE RESIDUS

CN 06. .ENERGIA

JUSTIFICACIO DE DECRET D’ECOEFICÈNCIA
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Document Bàsic SI – Seguretat en cas d’incendi

SI-1 Propagació interior
Compartimentació en sectors d’incendi

DB-SI
SI-1

PROPAGACIÓ INTERIOR

SI-2

PROPAGACIÓ EXTERIOR

SI-3

EVAQUACIÓ DELS OCUPANTS

SI-4

INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

SI-5

INTERVENCIÓ BOMBERS

SI-6

RESISTENCIA AL FOC ESTRUCTURA

L’edifici constituirà un únic sector d’incendi, ja que la superfície construïda total d’aquest no supera els
4.000 m2 d’acord amb la taula 1.1 del Document Bàsic SI del vigent CTE.
Locals i zones de risc especial
Hi haurà un local de risc especial, l’espai destinats a instal·lacions, que per tant tindrà unes condicions
de compartimentació específiques.
L’espai destinat a instal·lacions disposarà de quadre elèctric i una caldera de potencia nominal inferior a
200Kw.
Les condicions de compartimentació l’espai de risc especial complirà amb el que s’indica a la taula 2.2
del CTE DB-SI:
Condicions de les zones de risc especial integrades en l'edifici
CARACTERÍSTICA

Risc baix

Resistència al foc l'estructura portant

R 90

Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona de la resta
de l'edifici

EI 90

Vestíbul d'independència en cada comunicació de la zona amb la resta
de l'edifici
Portes de comunicació amb la resta de l'edifici

EI245-C5

Màxim recorregut fins a una sortida del local

≤ 25 m

Reacció al foc dels elements constructius, decoratiu i de mobiliari
Els elements constructius compliran amb les condicions de reacció al foc que s’estableixen la taula 1.4
del CTE-SI:

Classes de reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari
Situació de l'element

Revestiments de Revestiments de
sostres i parets
terres

Zones ocupables

C-s2, d0

EFL

Passadissos

B-s1, d0

CFL-s1

Aparcaments i recintes de risc especial

B-s1, d0

BFL-s1
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La reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques es regularan d’acord amb la seva
reglamentació específica.

Portes situades en recorreguts d’evacuació
Totes les portes previstes com sortida d’edifici i les de recinte previstes per l’evacuació de més de 50
persones seran abatibles amb sistema de gir vertical i disposaran d’un sistema de tancament que no
actuarà o serà de fàcil i ràpida obertura des del costat de l’evacuació sense haver d’utilitzar clau ni haver
d’actuar sobre més d’un mecanismes.

SI-2 Propagació exterior
Mitgeres, façanes i cobertes
Donat que la façana de l’edifici es considera oberta al tenir gran part de la seva superfície ventilada. El
tancament és permeable i per tant a nivell de CTE-SI es considera un espai exterior. Les característiques
enfront el foc no han canviat i per tant es garanteixen les mateixes mesures existents.
Donada la configuració de l’edifici no hi ha risc de propagació horitzontal a través de la coberta

Senyalització dels mitjans d’evacuació
Per la senyalització de les sortides s’utilitzaran els senyals d’evacuació definits a la norma
UNE:23034:1988.
Les sortides de recinte o edifici disposaran d’un rètol de ‘SORTIDA’. Les portes previstes per a evacuació
d’emergència es senyalitzaran amb rètols de ‘SORTIDA D’EMERGÈNCIA’ o pictograma equivalent.

SI-3 Evacuació dels ocupants
Compatibilitat dels elements d’evacuació
No es modifiquen els paràmetres de la llicència ambiental i donat que el tancament és permeable es
considera una pista a l’aire lliure. Les 3 sortides existents es mantenen i garanteixen l’evacuació
requerida per aquest tipus de d’instal·lacions.

També es disposaran de senyals indicatives de la direcció dels recorreguts d’evacuació. En els punts en
els que hi hagin alternatives d’evacuació es disposaran de senyals de direcció en les que quedi clarament
indicada l’alternativa correcta.
Els senyals seran visibles inclús en cas de manca de subministrament elèctric per l’enllumenat normal.
Quan siguin fotoluminiscents hauran de complir el que estableixen les normes UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà d’acord amb que estableix la norma
UNE 23035-3:2003.

Càlcul de la ocupació dels nous vestidors
Per al càlcul de l’ocupació s’han adoptat els valors establerts a la secció DB SI 3 “Evacuació d’ocupants”
que més s’aproximen per a cadascun dels espais que composen l’edifici. Aquests valors són els
següents:
Segons estableix la taula 2.1 “Densitat d’ocupació”, els vestidors tenen una densitat de 3m2/persona:

SI-4 Instal·lacions de protecció contra incendis
Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis
L’edifici comptarà amb l'enllumenat d'emergència i senyalització, en els accessos, escales comuns,
zones de quadres elèctrics.

Locals de serveis, instal·lacions...

Nul·la ocupació

Vestidors

3m2/p

La superfície aproximada dels vestidors és de 53m2 i la dependència d’instal·lacions 8m2. D’acord amb
allò que preveu el DB SI, els vestidors tenen una ocupació de 18persones inferior a 50.
Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació
Els vestidors surten a un espai exterior segur i disposen d’una única sortida, donada la mínima àrea i
ocupació.

Justificació de les Instal·lacions de protecció contra incendis:
Extintors portàtils
S’instal·laran extintors portàtils de eficàcia mínima 21A-113B en nombre suficient per a que el recorregut
real des de qualsevol origen d’evacuació a un extintor no superi els 15m en locals de risc mitjà o baix, i
en els locals de risc alt no es superin els 10 metres.
Instal·lació de columna seca

S 1: Sortida que dóna a l’espai exterior segur. Es tracta d’una porta doble de 200cm d’amplada

La instal·lació de columna seca no és preceptiva, ja que l’alçada d’evacuació és inferior a 24 m.

En tot cas, en els vestidors, es compliran les condicions de la taula 3.1 del CTE-SI referent a les plantes
i recintes que disposen d’una única sortida.

Instal·lació de boques d’incendi equipades
No és necessària la seva implantació, la superfície és inferior de 500m2
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Instal·lació de detecció i alarma
La instal·lació de detecció i alarma no és preceptiva en tot l’edifici ja que la superfície construïda total no
supera els 1000 m2.
Instal·lació d’alarma
Les condicions de l’edifici motiu estudi fa que no sigui preceptiva aquesta instal·lació, ja que l’ocupació
prevista no excedeix de les 500 persones, i la superfície construïda no excedeix de 1.000m2.
Instal·lació de ruixadors automàtics d’aigua.
La instal·lació de ruixadors automàtics d’aigua no és preceptiva.
Instal·lació automàtica per a haló o CO2
La instal·lació d’extinció automàtica no és preceptiva.
Extintors mòbils
La distribució dels extintors al edifici s’ha realitzat segons la CTE DB SI
S’instal·laran extintors portàtils en nombre suficient per a que el recorregut real des de qualsevol origen
d’evacuació a un extintor no superi els 15 m en locals de risc mitjà o baix, 1 de 10 m en locals de risc
elevat.
SI-5 Intervenció dels bombers
Condicions d’aproximació i entorn
Aproximació a l’edifici

Entorn de l’edifici
Donat que l’alçada d’evacuació és inferior a 9 m no serà obligatori disposar d’un espai de maniobra de
les característiques descrites a l’apartat 1.4 de la secció 5 del CTE DB-SI ni de l’accessibilitat per façana
de les característiques indicades al punt 2

Els vials d’aproximació hauran de complir les següents condicions:
Amplada mínima lliure: 3.5 m
Alçada mínima lliure: 4.5 m
Capacitat portant del vial: 20 KN/m2
Aquestes condicions es compleixen en el carrer perimetrals i d’accés a l’edifici.

SI-6 Resistència al foc de l’estructura
La resistència al foc dels elements estructurals (forjats, bigues i suports) serà la que és determina a la
taula 3.1 de l’apartat SI 6. Per a ús de pública concurrència s’estableix una resistència al foc R90
Per altra banda, per al local de risc especial es compliran els requeriments descrits a la taula 3.2 de
l’apartat SI6 que determinen igualment R90.
1

Declaració compliment del Codi Tècnic de l'Edificació

En el disseny i anàlisi dels elements estructurals descrits en el projecte s’ha atès a totes les exigències i
requeriments estipulats en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
L’edifici de vestidors, disposarà, tal i com es veu en els plànols d’estructura, d’un sobre-gruix per tal
d’aconseguir la resistència al foc necessària requerida per a l’ús de pública concurrència: R90
La pista poliesportiva, essent un espai exterior, té una estructura de coberta existent, donat que no
modifiquen les seves condicions existents, no requereix de cap actuació.
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Document Bàsic

SUA

DB-SUA
DB-SU1
SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES
-Veure fitxes annexes de justificació dels paràmetres del DB-SU per donar compliment a les exigències de
Seguretat d’utilització. Fitxa aplicada al nostre cas.
DB-SU2
SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMPACTE O D’ATRAPAMENT
-Veure fitxes annexes de justificació dels paràmetres del DB-SU per donar compliment a les exigències de
Seguretat d’utilització. Fitxa aplicada al nostre cas.
DB-SU3
SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’APRISIONAMENT A RECINTES
-Veure fitxes annexes de justificació dels paràmetres del DB-SU per donar compliment a les exigències de
Seguretat d’utilització: Fitxa aplicada al nostre cas.
DB-SU4

SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL.LUMINACIÓ INADECUADA

DB-SU5
SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ
-No correspon.
DB-SU6
SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’OFEGAMENT
-No correspon.
DB-SU7
SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT
-No correspon.
DB-SU8
SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DE LLAMPS
-No correspon.
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SU-1

abandonar l’edifici, eviti situacions de pànic i permeti la visió de senyals indicatives de les sortides i la
situació dels equips i mitjans de protecció existents.
S’ha previst la instalꞏlació de llumeneres d’emergència i senyalització en la totalitat de recintes
independents del centre, tal i com es pot veure als plànols de planta de la instalꞏlació.

SEGURETAT FRONT EL RISC DE CAIGUDES

(Veure fitxa adjunta)
1. Lliscament dels terres
Taula 1.2 Classe exigible als terres en funció de la seva
localització

Classe
exigida

Classe
Projecte

Posició i característiques de les llumeneres
Amb el fi de proporcionar una ilꞏluminació adequada la situació de les llumeneres compliran amb:
a) Es situaran com a mínim almenys 2 metres per sobre del nivell del terra.

Zones interiors seques
- superfícies amb pendent menor que el 6%
- superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales
Zones interiors humides
- superfícies amb pendent menor que el 6%
- superfícies amb pendent igual o mjor que el 6% i escales
Zones interiors on, a mes d’aigua, pugui haver agents que
redueixin la resistència al lliscament.

1
2

2
-

2
3

2-3
3
3

3

2. Neteja dels envidraments exteriors
Els vidres es netejaran des de l’exterior i no es troben a una alçada superior de 6 metres.

SU-2 SEGURETAT FRONT AL RISC D’IMPACTE O DE ‘ATRAPAMENT’
(Veure fitxa adjunta)
1. Impacte
El projecte compleix amb les condicions per evitar impactes de tots els tipus establerts al DB-SU.
2. Atrapament
El projecte compleix amb les condicions per evitar atrapaments de tots els tipus establerts al DB-SU.
SU-3 SEGURETAT FRONT AL RISC D’ATRAPAMENT EN LOCALS
(Veure fitxa adjunta)
1. Atrapament
El projecte compleix amb les condicions per evitar atrapaments de tots els tipus establerts al DB-SU.

b) Es disposarà una en cada porta de sortida i en posicions en les que sigui necessari destacar
un perill potencial o l’emplaçament d’un equip de seguretat.
Tal i com es pot veure als plànols d’ instalꞏlació, s’han ubicat les llumeneres com a mínim a:




Sobre les portes existents als recorreguts d’evacuació.
A qualsevol canvi de nivell.
Als canvis de direcció i a les interseccions dels passadissos.

Característiques de la instalꞏlació
La instalꞏlació serà fixa. Les llumeneres porten bateries de Ni-Cd com a font pròpia d’energia, les
quals entraran en funcionament al produir-se una fallada d’alimentació en l’enllumenat normal. Es
considera fallada quan la tensió d’alimentació cau per sota del 70 % del seu valor nominal.
El sistema serà capaç de donar el 50% del nivell d’ilꞏluminació requerit en 5s i el 100% als 60s.
La instalꞏlació complirà les condicions de servei necessaries durant 1 hora a partir de que es
produeixi la fallada:
Ilꞏluminació de les senyals de seguretat
La ilꞏluminació de les senyals d’evacuació indicatives de les sortides i de les senyals indicatives dels
mitjans manuals de protecció contra incendis i dels de primers auxilis, compliran els següents
requeriments:
a) La ilꞏluminància de qualsevol àrea de color de seguretat de la senyal ha de ser com a mínim
de 2 cd/m2 en totes les direccions de visió importants.
b) La relació de ilꞏluminància màxima a la mínima dintre del color blanc o de seguretat no haurà
de ser més gran de 10:1, havent-se d’evitar variacions importants entre zones adjacents.
c) La relació entre la ilꞏluminància Lblanca i la ilꞏluminància Lcolor> 10, no serà menor de 5:1 ni
més gran de 15:1.

DB-SUA 4 - SEGURETAT FRONT AL RISC CAUSAT PER ILꞏLUMINACIÓ INADEQUADA
Enllumenat normal
Cada zona de l’edifici disposarà d’un enllumenat capaç de proporcionar, com a mínim una
ilꞏluminància mínima de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors.
El factor d’uniformitat mitjana serà del 40% com a mínim.
Enllumenat d’emergència

d) Les senyals de seguretat han d’estar ilꞏluminades com a mínim al 50% de la ilꞏluminància
requerida als 5s, i al 100% als 60s de posar-se en funcionament.

DB-SUA 8 - SEGURETAT FRONT AL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP
No és d’aplicació donat que és una ampliació amb una alçada inferior.

Dotació
Es disposarà d’un enllumenat d’emergència que, en cas de fallada de l’enllumenat normal,
subministri la ilꞏluminació necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin
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ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

D . 1 3 5 / 1 99 5 Cod i d  ac c es s ibi l i ta t

C TE D B SU A : SU A-9 A cc e s sib i l i tat

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments dús públic:
Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de ledifici taula dusos públics

Itinerari accessible per a tots els edificis
(sexclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

Comunicació de
ledificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

DECRET 135/1995 Codi daccessibilitat i CTE DB SUA Seguretat dutilització i accessibilitat

Itinerari practicable
* edificis PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació dascensor
Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
dascensor o previsió
del mateix)

Edificis o establiments dús públic:
Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de ledifici taula dusos públics
Edificis o establiments dús privat:
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Edificis o establiments dús privat:

Itinerari practicable:
* edificis PB + 2PP que no disposin dascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació dascensor
* aparcaments > 40places

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE
Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:
* edificis > PB + 2PP
2
* edificis / establiments amb Su > 200 m
(exclosa planta accés)
2
* plantes amb zones dús públic amb Su > 100 m
* plantes amb elements accessibles

Comunicació de les
entitats amb:
- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències dús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments dús públic:
Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt daccés de la planta amb:
* elements adaptats taula dusos públics

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE
Itinerari accessible que comuniqui el punt daccés
de la planta amb:
* zones dús públic
* origen devacuació de les zones dús privat
* tots els elements accessibles

Edificis o establiments dús privat:
Itinerari practicable que comuniqui el punt daccés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències dús comunitari
Comunicació punt d
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències dús
comunitari

Referència de projecte
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AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Amplada:
- Alçada:

0,90 m
2,10 m, lliure dobstacles en tot el seu recorregut

- Canvis de direcció: lamplada de pas ha de permetre
inscriure un 1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de 1,50m.
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- Paviment: és no lliscant

- Amplada:

1,20 m
Sadmet estretaments puntuals: A 1,00m per a longitud
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas
- Alçada: 2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m)
- Espai de gir:

D B S U A / D1 3 5 / 9 5
P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
- Amplada:
- Alçada:

0,90 m
2,10 m, lliure dobstacles en tot el seu recorregut

- Canvis de direcció: lamplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de 1,20 m.

1,50 m (lliure dobstacles)
* al vestíbul dentrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada delements pesats, cadires roda, etc,
- Pendent:

4% (longitudinal)
2% (transversal)

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional daccessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis dús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis dús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis dús públic per a litinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts datenció o
crida accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)
PORTES
garantiran

- Amplada:

- Amplada:

0,80 m les portes de 2 o més fulles, una delles serà 0,80 m
- Alçada: 2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes duna porta es pot inscriure un 1,50 m.
(sense ser escombrat per lobertura de la porta).
Sexceptua a linterior de la cabina de lascensor
- Manetes: saccionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Portes de vidre:
* tindran un sòcol inferior 0,30m dalçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal damplada
0,05 m, a 1,50 m dalçada i amb marcat contrast de color.
GRAONS

- No hi ha dhaver cap escala ni graó aïllat.

- Alçada:

0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla 0,78 m)
2,00 m

- Espai de gir: a les dues bandes duna porta hi ha un espai horitzontal
1,20 m. (sense ser escombrat per lobertura de la
porta)
- Mecanismes dobertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme dobertura a cantonada 0,30m
- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen delements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)
- No sadmeten graons

- Accés a ledifici:
Sadmet un desnivell 2 cm que sarrodonirà o
saixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

Referència de projecte

- Amplada: 0,80 m
- Alçada:
2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes duna porta es pot inscriure
un cercle de 1,20 m, sense ser escombrat
per lobertura de la porta . (Sexceptua a linterior
de la cabina de lascensor)
- Manetes: saccionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
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- No inclou cap tram descala.
- A les dues bandes dun graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. Lalçada daquest graó és 14 cm.
- Accés a ledifici:
En els edificis amb obligatorietat dinstal·lació dascensor, només
sadmet lexistència dun graó, dalçada 12cm, a lentrada de ledifici.
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RAMPES

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Pendents - longitudinal:

- transversal:

12% trams < 3m de llargada
10% trams entre 3 i 10m de llargada
8% trams > 10m de llargada
Sadmet

- Pendents

- longitudinal:

- transversal:

2% en rampes exteriors

trams < 3m de llargada
10%
8%
trams < 6m de llargada
4< p 6% trams < 9m de llargada

D B S U A / D1 3 5 / 9 5

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
- Pendents - longitudinal: 12% per a trams 10 m de llargada
- transversal: sadmet 2% en rampes exteriors

2%

- Trams:

- La llargada de cada tram és 20 m.
- En la unió de trams de diferent pendent
es col·loquen replans intermedis.
- A linici i al final de cada tram de rampa hi ha
un replà de 1,50 m de llargada mínima.

- Trams:

- llargada màxima tram 9 m.
- amplada 1,20m
- rectes o amb radi de curvatura 30m
- a linici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal 1,20m de long. en la direcció de la
rampa

- Trams:

- En els dos extrems duna rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

- Replans:

- entre trams duna mateixa direcció:
amplada la de la rampa
longitud 1,50 m (mesurada a leix)

- Replans:

(als dos extrems duna rampa hi ha un espai lliure
amb una fondària de 1,20 m)

- entre trams amb canvi de direcció:
lamplada de la rampa no es reduirà
- els passadissos damplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de larrencada dun tram
- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
i
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
Elements
amb una secció igual o equivalent a la dun tub
protectors: rodó de entre 3 i 5 cm, separat 4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

Referència de projecte

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb:
p 6% i desnivell > 18,5cm.
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m
* trams de rampa de l > 3m prolongació
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment,
separats del parament 0,04m i el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma
- Elements de protecció lateral: per als costats
oberts de les rampes amb p 6% i desnivell >
18,5cm i amb una alçària 10 cm

TANCAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I NOUS VESTIDORS A COLLBATÓ - 2021

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:
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DECRET 135/1995 Codi daccessibilitat i CTE DB SUA Seguretat dutilització i accessibilitat

Just if icació d e l a cce ss ib il itat a l edi fi cac ió

Ús púb lic i ús p r i vat (no ha bita t ge)

I ti ne r ar i s

AC C E S S I BL E (DB SUA)

ASCENSOR

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Dimensions
cabina

- sentit daccés 1,40 m
- sentit perpendicular 1,10 m

- Dimensions
cabina:

2

- Su 1000m (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle
1,40 x 1,40m

D B S U A / D1 3 5 / 9 5

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
- Dimensions
cabina:

- sentit daccés 1,20 m
- sentit perpendicular 0,90 m
- superfície 1,20 m2

- Portes:

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals

2

- Su > 1000m (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle
1,40 x 1,40m
- Portes

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques
- amplada: 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
1,50 m.

- Paràmetres generals:
Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad.

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra.
- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu.

- Botoneres:

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad.

- Passamans:

- La cabina en disposa a una alçada entre
0,90 i 0,95 m.

- Passamans:

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad.

- Senyalització:

Referència de projecte

- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d1,40m des del terra
(al costat de la porta de lascensor)

0,80 m.

- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m
sense ser escombrat per lobertura de la porta

- Botoneres:

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la dun tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.

- amplada:

- Botoneres:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra

- Senyalització: - mitjançant símbol internacional daccessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)

TANCAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I NOUS VESTIDORS A COLLBATÓ - 2021
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J ust if ic ac ió de l  a cc es s ib il i ta t a l  e d i fi ca c i ó

Ú s pú b l ic i ú s pr i va t

D B S U A / D1 3 5 / 9 5

(n o h ab it a tg e )

E sc al e s. Co n fi g u r a ci ó

ESCALES

D  Ú S P Ú B L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

D  ÚS P Ú B L I C (DB SUA-1)

- Amplada

- Amplada

1,00 m

- Altura de pas
- Graons:

- Altura de pas

2,10 m
- frontal F
- estesa, E

0,16m

- Graons:

0,30m

- 0,54m

Oficina Consultora Tècnica. COAC

F

0,175m

0,28m

2F +E

0,70m (al llarg de tota lescala)

- la mesura de lestesa no inclou la projecció vertical
de lestesa del graó superior

- lestesa no presenta discontinuïtats quan suneix
amb lalçària (no tenen ressalts)

juliol de 2010

2,20 m
- frontal 0,13
- estesa, E

(si la projecció en planta no és recta, lestesa,
E 0,30m a 0,40m de la part interior)

DECRET 135/1995 Codi daccessibilitat i CTE DB SUA Seguretat dutilització i accessibilitat

- en funció de lús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1
- 1,00m si comunica amb una zona accessible

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- Trams:

- nombre de graons seguits

12.

- Trams:

- salvarà una altura

2,25m

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives duna mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa
- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
1,20 m.

- Replans:

- entre trams duna mateixa direcció:
amplada la de lescala
longitud 1,00 m (mesurada a leix)
- entre trams amb canvi de direcció:
lamplada de lescala no es reduirà
- els passadissos damplada < 1,20m i les portes es
situen a 0,40m de larrencada dun tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en larrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de litinerari i gravat direccional
perpendicular a leix de lescala)
* portes i passadissos damplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó dun tram.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m
* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la dun tub
rodó de entre 3 i 5 cm, separat 4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada

1,20m

- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació

0,90m

1,10m

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte
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XQDG¶DLJXDFDOHQWD
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IDoDQDYHQWLODGDDRULHQWDFLyVXGRHVW 



FREHUWDYHQWLODGD



FREHUWDHQMDUGLQDGD



HQ HGLILFLV G¶KDELWDWJHV TXH HO  G¶DTXHVWV UHELQ D O¶REHUWXUD GH OD VDOD XQD KRUD G¶DVVROHOODPHQW
GLUHFWHHQWUHVOHVLOHVKRUHVVRODUVHOVROVWLFLG¶KLYHUQ



TXHOHVGLIHUHQWVHQWLWDWVSULYDWLYHVGHO¶HGLILFLGLVSRVLQGHYHQWLODFLyFUHXDGDQDWXUDO

0

3

$

6

;

;



6

;

;

VLVWHPHVSUHLQGXVWULDOLW]DWVFRPDPtQLPDOGHODVXSHUItFLHGHO¶HVWUXFWXUD



6

;

;

VLVWHPHVSUHLQGXVWULDOLW]DWVFRPDPtQLPDOGHODVXSHUItFLHGHOVWDQFDPHQWVH[WHULRUV





UHGXLU HO FRHILFLHQW PLWMj GH WUDQVPLWjQFLD WqUPLFD .P GHOV WDQFDPHQWV YHUWLFDOV H[WHULRUV HQ XQ 
GH:P..P6:P.



UHGXLU HO FRHILFLHQW PLWMj GH WUDQVPLWjQFLD WqUPLFD .P GHOV WDQFDPHQWV YHUWLFDOV H[WHULRUV HQ XQ 
GH:P..P6:P.



UHGXLU HO FRHILFLHQW PLWMj GH WUDQVPLWjQFLD WqUPLFD .P GHOV WDQFDPHQWV YHUWLFDOV H[WHULRUV HQ XQ 
GH:P..P6:P.
HQ HGLILFLV G¶KDELWDWJHV OHV REHUWXUHV GHOV WDQFDPHQWV H[WHULRUV VREUHH[SRVDWV R H[SRVDWV 15(
$7  GLVSRVHQ GH VROXFLRQV GH ILQHVWUD GREOH ILQHVWUD R EDOFRQDGD RQ HO FRQMXQW GH EDVWLPHQW L
HQYLGUDPHQWWHQHQDwOODPHQWDVRDHUL5GHG%$



;

6

;



HQ HOV HGLILFLV G¶KDELWDWJHV HOV HOHPHQWV KRULW]RQWDOV GH VHSDUDFLy HQWUH SURSLHWDWV L XVXDULV
GLIHUHQWV L WDPEp OHV FREHUWHV WUDQVLWDEOHV WHQHQ VROXFLRQV FRQVWUXFWLYHV HQ OHV TXH HO QLYHOO
G¶LPSDFWH/QHQO¶HVSDLLQIHULRUVLJXL6G%$



XWLOLW]DU DO PHQ\V XQ SURGXFWH REWLQJXW GHO UHFLFODWJH GH SURGXFWHV GH OD FRQVWUXFFLy SQHXPjWLFV
UHVLGXVG¶HVFXPHVHWF



HQFDVGHGHPROLFLySUqYLDUHXWLOLW]DUHOVUHVLGXVSHWULVJHQHUDWVHQODFRQVWUXFFLyGHOQRXHGLILFL



GLVSRVDUG¶XQVLVWHPDGHUHDSURILWDPHQWGHOHVDLJHVSOXYLDOVGHO¶HGLILFL



GLVSRVDUG¶XQVLVWHPDGHUHDSURILWDPHQWGHOHVDLJHVJULVHVLSOXYLDOVGHO¶HGLILFL



XWLOLW]DFLyG¶HQHUJLHVUHQRYDEOHVSHUREWHQLUODFOLPDWLW]DFLy FDOHIDFFLyLRUHIULJHUDFLy GHO¶HGLILFL
HQOOXPHQDW G¶HVSDLV FRPXQLWDULV R G¶DFFpV DPE GHWHFWRUV GH SUHVqQFLD VHQVH TXH DIHFWL
QHJDWLYDPHQWDOVLVWHPDG¶HQOOXPHQDW








6

;

6

;

;
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5(6,'86' 2%5$WRWVHOVXVRV

(O SURMHFWH G H[HFXFLy LQFRUSRUD XQ SOD GH UHVLGXV GH OD FRQVWUXFFLy TXDQWLILFDQW HOV UHVLGXV JHQHUDWV SHU WLSzORJLHV
L IDVHV G REUD 'HILQHL[ OHV RSHUDFLRQV GH GHVWULDPHQW R UHFROOLGD VHOHFWLYD TXH HV SUHYHXHQ UHDOLW]DU D REUD
HVSHFLILFDQWODUHXWLOLW]DFLyLQVLWXLRLGHQWLILFDQWHOVJHVWRUVGHUHVLGXVDXWRULW]DWV




&DOHVSHFLILFDUDTXLQGHOVGRFXPHQWVPHPzULD0SODQROV3RLDPLGDPHQWV$HVMXVWLILTXHQOHVVROXFLRQVDGRSWDGHV
3HUDOJXQHV]RQHVFOLPjWLTXHVHOVUHTXHULPHQWVGHO&7(VRQPpVUHVWULFWLXVTXHHOVGHOGHFUHWGHHFRHILFLHQFLD
3HU WDO GH QR HQWUDU HQ FRQWUDGLFFLy DPE HO &RGL 7qFQLF GH O¶(GLILFDFLy D SDUWLU GH OD GDWD G¶DSOLFDFLy REOLJDWzULD GHO 'RFXPHQW %jVLF +(
 OD.PV¶DVVLPLODUjDOD80OLPpVDGLUDOD7UDQVPLWjQFLDOtPLWPLWMDQDGHOVPXUVGHO¶HGLILFL WDXOH




&RQWULEXFLyVRODUPtQLPDG HQHUJLDVRODUHQODSURGXFFLyG $&6
&DOIHUFRQVWDUHOPDWHL[SHUFHQWDWJHGHFRQWULEXFLyVRODUTXHD 

6

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i
el programa ha d'estar correctament instal.lat.
Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro,
Seguretat i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.

;



;
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ÀMBI T D ’ AP L I CACI Ó
r eh a bi l ita ci ó i n te g r al

o b r a n o va

FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit, aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

a m p l i a c i ó , r e f o r m a , r e h a b i l i t a c i ó o re h a bi l it ac ió i n te g r al e n e d i fi c i s ca ta l og a ts
No els hi és daplicació el DB HR

Ld carrer
dBA

ÚS DE L ’ EDI F ICI
r e s i d en c i a l p ri va t

r e s i d en c i a l p ú b l i c

a d mi n is tra ti u

sanitari

a lt re s

docent

UN I TA T S D’ Ú S
u n a ún i ca u nit at d ’ ús

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS

Separació entre una
unitat d’ús i un
recinte emissor que
no pertany a la
unitat d’ús

El recinte no comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor
El recinte comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor

a soroll aeri

60

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

30

30

30

30

Ld

60

30

30

30

30

60

65

65 < Ld

70

Ld

70 < Ld

75

60 < Ld

Ld > 75

Ús residencial/ hospitalari

60

Ld

60 < Ld

d i ve r se s u n i t ats d ’ú s

E XI GÈN CI ES D’AÏL L AM ENT ACÚ STIC

Separacions en la mateixa unitat d’ús

Ld

Ld Pati
dBA

65 < Ld

30

30

30

30

65

32

30

32

30

70

37

32

37

32

MITGERES

a soroll aeri

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o

DnTA 50dBA

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera

D2m,nT,Atr 40dBA

envans

RA

entre el recinte protegit i el recinte emissor

DnTA 50dBA

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS

a soroll d’impacte

a soroll aeri

entre el recinte habitable i el recinte emissor

DnTA 45dBA

LnT,w 65dB

DnTA 50dBA

paret del recinte protegit

50dBA

entre el recinte emissor i recinte habitable

no té exigència

DnTA 45dBA

porta o finestra del recinte protegit

RA

30dBA

Separació entre una unitat d’ús i
un recinte emissor que no
pertany a la unitat d’ús

entre el recinte emissor i recinte protegit

RA

RA

50dBA

entre recinte dinstal·lacions / activitat i recinte protegit

LnT,w 60dB

DnTA 55dBA

RA

20dBA

Separació entre una unitat d’ús i
un recinte d’instal·lacions o
d’activitat

entre recinte dinstal·lacions / activitat i recinte habitable

LnT,w 60dB

DnTA 45dBA

paret del recinte habitable

(1)

porta o finestra del recinte habitable

(1)

33dBA

Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor entre recinte dinstal·lacions / activitat i recinte protegit
d’instal·lacions o d’activitat
entre recinte dinstal·lacions / activitat i recinte habitable

DnTA 55dBA

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al recinte)

RA

entre unitat dus i caixa dascensor

DnTA 45dBA
50dBA

EX I GÈN CI ES DE CO NT ROL DEL T EMP S D E REV ERB ER ACIÓ
Espais que han de controlar el seu temps de reverberació:
Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR

a soroll aeri

F A Ç A N E S , C O B E R T E S I T E R R E S E N C O N T A C T E A M B L ’ E X T E R I O R , D 2m,nT,Atr en dBA

D2m,nT,Atr
en funció de lLd

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum

Temps màxim de reverberació
3

0,7s

3

0,5s

350m

350m

Restaurants i menjadors

FAÇANA A CARRER
Ld carrer
dBA
Ld

60

Ús residencial/ hospitalari

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

30

30

30

30

60 < Ld

65

32

30

32

30

65 < Ld

70

37

32

37

32

70 < Ld

75

42

37

42

37

47

42

47

42

Ld > 75

Zones comunes dels edificis dús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes
protegits amb els que comparteixen portes

0,9s
Àrea d’absorció acústica equivalent
A

2

0,2m /m

3

EX I GÈN CI ES DE S O ROL L I V IB RAC I ONS DE LE S INS TA L ·L ACI O NS
Quan el soroll al
que estigui sotmès
el tancament sigui
daeronaus, els
valors D2m,nT,Atr
sincrementaran en
4dBA

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de ledifici a través de
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no saugmentin els nivells deguts a les restant fonts de ledifici.
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes dinstal·lacions, així com les reixetes i
difusors terminals dinstal·lacions daire condicionat compliran els nivells dimmissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll.
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que lentorn de lequip i els
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents
(1)

Només aplicable als usos residencial i sanitari
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tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
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quantitats
codificació

minimització
gestió dins obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
TANCAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I NOUS VESTIDORS DE COLLBATÓ

Obra:
Situació:

AV. CENTENARI AMADEU VIVES 38

Municipi :

COLLBATÓ

Comarca :

BAIX LLOBREGAT

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

48,00
298,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24,00
175,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

346,35

3

t

199,50 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu:

és residu:

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
reutilització
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres mateixa obra
altra obra
reutilitzades i terres portades a abocador
SI
SI

a l'abocador
SI

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m 2

Volum aparent/m 2

Pes

2

3

Volum aparent

2

3

(tones/m )

(tones)

(m /m )

(m )

170102

0,542

7,812

0,512

7,378

formigó

170101

0,084

4,830

0,062

3,570

petris

170107

0,052

0,490

0,082

0,336

metalls

170407

0,004

0,109

0,001

0,024

fustes

170201

0,023

0,322

0,066

0,902

vidre

170202

0,001

0,011

0,004

0,007

plàstics

170203

0,004

0,006

0,004

0,056

Ordre MAM/304/2002
obra de fàbrica

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,006

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,084

0,018

0,014

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

0,000
3
12,29 m

0,7544

13,67 t

Residus de construcció
2

Pes/m
Codificació res
2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m 2

Pes

0,0500

(tones)
11,1479

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

Volum aparent
(m3)

(m 3/m2)

0,0896

11,6262

4,7551
4,7330
1,0202
0,5097
0,1298

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

5,2829
3,3813
1,5316
1,2617
0,1687

0,0380

0,5539

0,0285

3,7032

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,1567
0,2051
0,1077
0,0844

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,5841
1,3434
1,5420
0,2336

totals de construcció

3

15,33 m

11,70 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

si

Residus que contenen hidrocarburs
Residus que contenen PCB
Terres contaminades

altres
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-

-
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-
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DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum

Reutilizació (m3)

m3 (+20%)
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

28,8
210,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

239,4

a la mateixa obra
5,00
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00

Terres per a l'abocador
volum aparent (m 3)
18,80
165,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a altra autoritzada
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00

184,40

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats que segueixen
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
9,56
12,57
0,19
0,48
0,01
0,11
0,11

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
no

no

no

si

Contenidor per Metalls

no

si

Contenidor per Fustes

no

si

Contenidor per Plàstics

no

si

no

no

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre
Contenidor per Paper i cartró

no

si

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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documentació gràfica

si

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
Runes
PUIGFEL.S.A
no especials del grup 17
UNIO TRANS MOVIL SLL

adreça

codi del gestor

Ctra.Cerdanyola a St Cugat km.3 - Cerdanyola

E-815.03

Ctra. Comarcal 1413 Km5730 - St Cugat

E-1056,08

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Contenidors de 5 m 3 per a cada tipus de residu

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

1
5,00

3

70,00

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU
Excavació
Terres

Volum
3

m (+20%)

Classificació

Transport
3

12,00 €/m

5,00 €/m

184,40

4987,03

922,00

0,00

-

-

Terres contaminades

Valoritzador / Abocador
3

5,00 €/m

3

3

m (+35%)

70,00 €/m

1661,26
0,00
runa neta

Construcció

3

4,00 €/m

runa bruta
3

15,00 €/m3

Formigó

9,38

-

46,92

-

Maons i ceràmics

17,09

205,11

85,46

68,37

-

Petris barrejats

2,52

-

12,61

-

37,82

140,76

Metalls

0,35

4,17

1,74

1,39

Fusta

2,01

24,07

10,03

8,02

-

Vidres

0,01

-

100,00

-

0,14

Plàstics

1,89

22,67

9,45

7,56

-

Paper i cartró

2,08

24,98

10,41

8,33

-

Guixos i no especials

1,93

-

9,66

-

28,97

Altres

0,00

0,00

Perillosos Especials

0,02

0,23

37,28

281,22

-

-

-

200,76

1.208,26

1.754,93

408,45

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

3.652,86 €

3
221,68 m

3.053,63 euros

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya . mod-05/2018

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

4 / 6 RESIDUS Enderroc, Rehabilitació i Ampliació

3 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya . mod-05/2018

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

gestió fora obra
pressupost

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

unitats

1

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

unitats

-

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

unitats

2

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

2

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

si

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
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plec de condicions
tècniques

dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites,
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge
del:

Previsió inicial de l'Estudi

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi

346,35 T

Total excavació (tones)

319,12 T

25,37 T

Total construcció i enderroc (tones)

15,22 T

40,00 %

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
Residus de construcció i enderroc **

0,184 T

11 euros/T

2,02 euros

0,1229 T

11 euros/T

1,35 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

0,3 Tones
150,00 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

DOCUMENT NUMERO 2 - PLÀNOLS

Carrer de Girona 55, ent.1ª 08009, Barcelona
T : +34 93 481 66 89 M : +34 678 31 80 67
www.alga.cat
agu@coac.net

PISTA POLIESPORTIVA

CLIENT

Estudi d'Arquitectura
ALEX

GALLEGO

SIGNAT

URBANO -ARQUITECTE

NOM PROJECTE

PROJECTE BASIC I EXECUTIU
DE TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA

ESCALA

DATA

1/5.000 - A3
1/2.500 - A1

NOM ARXIU

07-2021
101-EA-SITUACIO

1.01

3

1

11

9

4

2

7

5
10

F1

F2

F3

6

F4

F8

CLIENT

F5

F6

F9

F10

Estudi d'Arquitectura
ALEX

GALLEGO

SIGNAT

URBANO -ARQUITECTE

F7

F11

NOM PROJECTE

PROJECTE BASIC I EXECUTIUT DE
DE TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA

8

ESCALA

ESTAT ACTUAL

-/--- A3
-/--- A1

DATA

07-2021
NOM ARXIU

112-EA-FOTOS

1.12

LLISTA DE REVISIONS
c/ Progrés 13, Local 2- 08012 Barcelona
info@otherstructures.com

REV.

Projecte:

01

Collbató

DATA
03/09/21

NOTES GENERALS (CTE)

COMENTARIS

Vida útil prevista

Reforços

Nom:

Llistat plànols

Reforç Estructura
Data:

Per:

Revisat:

03/09/21 OS

JG

Expedient:

Nombre Plànol:

Revisió:

20028

E.0200

01

Accés públic

Localització

Collbató

- Aquest plànol ha de llegir-se junt amb el pleg de
condicions i planols d'arquitectura i instal·lacions.
- Veure els plànols d'arquitectura per al replanteig i
posició dels elements estructurals.
- En aquest plànol es mostren les mesures
invariables dels elements estructurals.
- Els plànols mostren sostres exepte en
fonamentacions. No escalar aquest plànol.

Status:

Escala @A1:

Ús principal

50 anys

Llistat de plànols
Nº
E.0200
E.0211
E.0212
E.0220

Nombre de plano
Llistat plànols
Detalls Reforç I
Detalls Reforç II
Detalls Reforç III

Fecha
03/09/21
03/09/21
03/09/21
03/09/21

Revisión
01
01
01
01

Detall Reforç pilar
Veure Planol
D.1 / E.0211

Detall Reforç millor lligat
cordó superior encavallada
Veure Planol

Detall Reforç pilar
Veure Planol

D.4 / E.0220

D.3 / E.0212

Detall Reforç d´arriostrat
Veure Planol
D.2 / E.0212

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

Estudi d'Arquitectura

SIGNAT

ALEX GALLEGO URBANO -ARQUITECTE
E D U A R D M A R T Í N E Z - A R Q U I T E C T E C O L·L A B O R A D O R
CARRER GIRONA N-55,
ENT.-1
BARCELONA
08010 BARCELONA. TELEFON
93.481.66.89

ÀLEX GALLEGO,
ARQUITECTE

NOM PROJECTE

AVANTPROJECTE DE TANCAMENT DE LA
PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I NOUS
VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

Llistat plànols

ESCALA

DATA

PLÀNOL

07-2021
NOM ARXIU

18002

E.0200

LLISTA DE REVISIONS
c/ Progrés 13, Local 2- 08012 Barcelona
info@otherstructures.com

REV.

Projecte:

01

Collbató

DATA
03/09/21

COMENTARIS
Reforços

Nom:

Detalls Reforç I

Reforç Estructura
Data:

ESQ. DE SOLDADURA A TOPE

Vida útil prevista

Penetració
parcial

Ús principal

Accés públic

Localització

Collbató

50 anys

Penetració total
e1

e1

e1

45°

50°

Per:

Revisat:

03/09/21 OS

JG

Expedient:

Nombre Plànol:

Revisió:

20028

E.0211

01

- Aquest plànol ha de llegir-se junt amb el pleg de
condicions i planols d'arquitectura i instal·lacions.
- Veure els plànols d'arquitectura per al replanteig i
posició dels elements estructurals.
- En aquest plànol es mostren les mesures
invariables dels elements estructurals.
- Els plànols mostren sostres exepte en
fonamentacions. No escalar aquest plànol.

45°

2mm

P

Status:

Escala @A1:

NOTES GENERALS (CTE)

T.Asimètrica

P

T.Simètrica

5.0mm<e1<15.0mm

P = Perentració
en mm
P

15mm<e1<40mm

e1

e1
60°

t

V.Asimètrica
6.0mm<e1<15.0mm
taló (t)=3.0mm

SOLDADURES EN ANGLE

Els cordons de soldadura a tope seran continuos
de penetració total o parcial, i les xapes se
bisellaran per procediments mecànics.
Veure els procedimients de preparació de xapa
en el quadre. Esquemes de Soldadures a Tope.
Són vàlids altres procediments si s'adapten a la
norma EAE.
En cas de no especificar el tipus de penetració
se executaran amb penetració total.

A
g

B
B>A

Els cordons de soldadura en àngle , no
especificats, disposats per a unir dos xapas de
grossor A i B on B>A, tindran una gola g:

t
60°

1.5-2.5mm

P = Perentració
en mm

SOLDADURES A TOPE

2.5-3.5mm

X.Simètrica

Quan es produeixin trobades entre
tres cordons de soldadura s'haurà
de retirar una de les xapes per a
que un dels cordons siga pasant.

15.0mm<e1<40.0mm
talón(t) = 3.0mm

- g = 0,7*A per a soldadures a una cara
- g = 0,6*A per a soldadures per les dos cares.
Quan es produeixin trobades entre tres cordons
de soldadura es deuran retirar una de las xapas
per a que uno dels cordons sigui pasant

Cordó superior
encavallada IPE 360

Corretja existent tipus "Z"

Perfil metàl.lic quadrat
90x90x3

Tubo Ø155x5

Perfil metàl.lic quadrat
90x90x3

Perfil metàl.lic quadrat
90x90x3

Tubo Ø155x5

Cordó superior
encavallada IPE 360

S1
Planta

Cordó superior
encavallada IPE 360
Perfil metàl.lic quadrat
90x90x3

Platina metàl.lica e=15mm
Soldades a topall als
perfils metàl.lics
Soldada al tirant g=9.

Tirant metàl.lic Ø12

3D

Perfil metàl.lic quadrat
90x90x3

Cordó inferior
encavallada IPE 360

Secció S1

D.1 Detalls Lligat cap de pilars
Escala: @A1

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

Estudi d'Arquitectura

SIGNAT

ALEX GALLEGO URBANO -ARQUITECTE
E D U A R D M A R T Í N E Z - A R Q U I T E C T E C O L·L A B O R A D O R
CARRER GIRONA N-55,
ENT.-1
BARCELONA
08010 BARCELONA. TELEFON
93.481.66.89

ÀLEX GALLEGO,
ARQUITECTE

NOM PROJECTE

AVANTPROJECTE DE TANCAMENT DE LA
PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I NOUS
VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

Detalls Reforç I

ESCALA

DATA

07-2021

PLÀNOL

NOM ARXIU

18002

E.0211

LLISTA DE REVISIONS
c/ Progrés 13, Local 2- 08012 Barcelona
info@otherstructures.com

DATA

REV.

Projecte:

01

Collbató

COMENTARIS

03/09/21

Reforços

Nom:

Detalls Reforç II

Vida útil prevista

Penetració
parcial

50 anys

Ús principal

Accés públic

Localització

Collbató

Penetració total
e1

e1

e1

- Aquest plànol ha de llegir-se junt amb el pleg de
condicions i planols d'arquitectura i instal·lacions.
- Veure els plànols d'arquitectura per al replanteig i
posició dels elements estructurals.
- En aquest plànol es mostren les mesures
invariables dels elements estructurals.
- Els plànols mostren sostres exepte en
fonamentacions. No escalar aquest plànol.

Reforç Estructura
Data:

ESQ. DE SOLDADURA A TOPE

45°

50°

Per:

Revisat:

03/09/21 OS

JG

Expedient:

Nombre Plànol:

Revisió:

20028

E.0212

01

45°

2mm

P

Status:

Escala @A1:

NOTES GENERALS (CTE)

T.Asimètrica

P

T.Simètrica

5.0mm<e1<15.0mm

P = Perentració
en mm
P

15mm<e1<40mm

e1

e1
60°

t

V.Asimètrica
6.0mm<e1<15.0mm
taló (t)=3.0mm

SOLDADURES EN ANGLE

Els cordons de soldadura a tope seran continuos
de penetració total o parcial, i les xapes se
bisellaran per procediments mecànics.
Veure els procedimients de preparació de xapa
en el quadre. Esquemes de Soldadures a Tope.
Són vàlids altres procediments si s'adapten a la
norma EAE.
En cas de no especificar el tipus de penetració
se executaran amb penetració total.

A
g

B
B>A

Els cordons de soldadura en àngle , no
especificats, disposats per a unir dos xapas de
grossor A i B on B>A, tindran una gola g:

t
60°

1.5-2.5mm

P = Perentració
en mm

SOLDADURES A TOPE

2.5-3.5mm

X.Simètrica

Quan es produeixin trobades entre
tres cordons de soldadura s'haurà
de retirar una de les xapes per a
que un dels cordons siga pasant.

15.0mm<e1<40.0mm
talón(t) = 3.0mm

- g = 0,7*A per a soldadures a una cara
- g = 0,6*A per a soldadures per les dos cares.
Quan es produeixin trobades entre tres cordons
de soldadura es deuran retirar una de las xapas
per a que uno dels cordons sigui pasant

3D

3D

Cordó superior
encavallada IPE 360

Tirant metàl.lic Ø12

0.30

H/3

0.30

Tubo Ø155x5

(Centrat en pilar i sent H la alçada total del pilar)

0.30

Corretja existent tipus "Z"

0.30

Platina metàl.lica e=15mm
Soldades a topall als
perfils metàl.lics
Soldada al tirant g=9.

2 plaques de reforç de pilar
e=12mm
Soldades a topall a ales del perfil.
0.30

Tubo Ø90x3

Perfil metàl.lic quadrat
90x90x3

Pilar IPE 550

Alçat

2 plaques de reforç de pilar
e=12mm
Soldades a topall a ales del perfil.

Pilar IPE 550

Secció

Planta

D.2 Detall complement de arriostrament

D.3 Detall Reforç pilar

Escala: @A1

Escala: 1 : 10 @A1

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

Estudi d'Arquitectura

SIGNAT

ALEX GALLEGO URBANO -ARQUITECTE
E D U A R D M A R T Í N E Z - A R Q U I T E C T E C O L·L A B O R A D O R
CARRER GIRONA N-55,
ENT.-1
BARCELONA
08010 BARCELONA. TELEFON
93.481.66.89

ÀLEX GALLEGO,
ARQUITECTE

NOM PROJECTE

AVANTPROJECTE DE TANCAMENT DE LA
PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I NOUS
VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

Detalls Reforç II

ESCALA

DATA

07-2021

NOM ARXIU

18002

PLÀNOL

E.0212

LLISTA DE REVISIONS
c/ Progrés 13, Local 2- 08012 Barcelona
info@otherstructures.com

REV.

Projecte:

01

Collbató

DATA
03/09/21

COMENTARIS
Reforços

Nom:

Detalls Reforç III

Reforç Estructura
Data:

ESQ. DE SOLDADURA A TOPE

Vida útil prevista

Penetració
parcial

Ús principal

Accés públic

Localització

Collbató

50 anys

Penetració total
e1

e1

e1

45°

50°

Per:

Revisat:

03/09/21 OS

JG

Expedient:

Nombre Plànol:

Revisió:

20028

E.0220

01

- Aquest plànol ha de llegir-se junt amb el pleg de
condicions i planols d'arquitectura i instal·lacions.
- Veure els plànols d'arquitectura per al replanteig i
posició dels elements estructurals.
- En aquest plànol es mostren les mesures
invariables dels elements estructurals.
- Els plànols mostren sostres exepte en
fonamentacions. No escalar aquest plànol.

45°

2mm

P

Status:

Escala @A1:

NOTES GENERALS (CTE)

T.Asimètrica

P

T.Simètrica

5.0mm<e1<15.0mm

P = Perentració
en mm
P

15mm<e1<40mm

e1

e1
60°

t

V.Asimètrica
6.0mm<e1<15.0mm
taló (t)=3.0mm

SOLDADURES EN ANGLE

Els cordons de soldadura a tope seran continuos
de penetració total o parcial, i les xapes se
bisellaran per procediments mecànics.
Veure els procedimients de preparació de xapa
en el quadre. Esquemes de Soldadures a Tope.
Són vàlids altres procediments si s'adapten a la
norma EAE.
En cas de no especificar el tipus de penetració
se executaran amb penetració total.

A
g

B
B>A

Els cordons de soldadura en àngle , no
especificats, disposats per a unir dos xapas de
grossor A i B on B>A, tindran una gola g:

t
60°

1.5-2.5mm

P = Perentració
en mm

SOLDADURES A TOPE

Quan es produeixin trobades entre
tres cordons de soldadura s'haurà
de retirar una de les xapes per a
que un dels cordons siga pasant.

2.5-3.5mm

X.Simètrica

- g = 0,7*A per a soldadures a una cara
- g = 0,6*A per a soldadures per les dos cares.
Quan es produeixin trobades entre tres cordons
de soldadura es deuran retirar una de las xapas
per a que uno dels cordons sigui pasant

15.0mm<e1<40.0mm
talón(t) = 3.0mm

Corretja existent tipus "Z"

Ø12
soldat en angle ambdós
costats a la part inferior de
l'ala superior del cordó

Corretja existent tipus "Z"

Corretja existent tipus "Z"

Ø12
soldat en angle ambdós
costats a la part inferior de
l'ala superior del cordó

Corretja existent tipus "Z"
Ø12
soldat en angle ambdós
costats a la part inferior de
l'ala superior del cordó

Cordó superior
encavallada IPE 360

Secció

Cordó superior
encavallada IPE 360

Corretja existent tipus "Z"

Cordó superior
encavallada IPE 360

Corretja existent tipus "Z"

n.5
0m
m

Cordó superior
encavallada IPE 360
Ø12
soldat en angle ambdós
costats a la part inferior de
l'ala superior del cordó

mí

Ø12
soldat en angle ambdós
costats a la part inferior de
l'ala superior del cordó

Detall Trobada tirants amb perfil IPE360
E:1/10

Cordó superior
encavallada IPE 360

Planta
3D

D.4 Detall Reforç amb tirants Per lligat de cordó superior
Escala: 1 : 20 @A1

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

Estudi d'Arquitectura

SIGNAT

ALEX GALLEGO URBANO -ARQUITECTE
E D U A R D M A R T Í N E Z - A R Q U I T E C T E C O L·L A B O R A D O R
CARRER GIRONA N-55,
ENT.-1
BARCELONA
08010 BARCELONA. TELEFON
93.481.66.89

ÀLEX GALLEGO,
ARQUITECTE

NOM PROJECTE

AVANTPROJECTE DE TANCAMENT DE LA
PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I NOUS
VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

Detalls Reforç III

ESCALA

DATA

07-2021

PLÀNOL

NOM ARXIU

18002

E.0220

TAULA DE CÀRREGUES

Llistat de plànols
Nombre de
plànol
E0000
E0100
E0110
E0200
E0301
E0302
E0400

ZONA

Nom de plànol
Llistat de plànols
Fonamentació _Geometria
Fonamentació_Detalls
Coberta_Geometria
Secció Longitudinal
Secció Transversal
Tipologia de Encavallada

Revisió
02
02
02
02
02
02
02

data de
emisió del
plànol

COLOR

Coberta

KN/m2
PES PROPI
7.00

C. PERMANENTS

S.C. USO (+NIEVE)

1.00

0.40 + 0.40

02/07/21
02/07/21
02/07/21
02/07/21
02/07/21
02/07/21
02/07/21

Estat de càrregues Coberta
Escala: 1 : 100 @A1 /1:50@A3

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

Estudi d'Arquitectura

SIGNAT

ALEX GALLEGO URBANO -ARQUITECTE
E D U A R D M A R T Í N E Z - A R Q U I T E C T E C O L·L A B O R A D O R
CARRER GIRONA N-55,
ENT.-1
BARCELONA
08010 BARCELONA. TELEFON
93.481.66.89

ÀLEX GALLEGO,
ARQUITECTE

NOM PROJECTE

AVANTPROJECTE DE TANCAMENT DE LA
PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I NOUS
VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

Llistat de plànols

ESCALA

1:50

DATA

07-2021
NOM ARXIU

18002

PLÀNOL

E0000

LLISTA DE REVISIONS
c/ Progres 13, local 2 - 08012
Barcelona
info@otherstructures.com

REV.

Projecte:

01

Vestidors de Collbató
Nom:

02

Fonamentació _Geometria

DATA
10/05/21
02/07/21

COMENTARIS

Vida útil prevista

Executiu

Ús principal

JG

Expedient:

Nombre Plànol:

Revisió:

18002

E0100

02

NFA
+66.15
LM 25

Collbató

- Aquest plànol ha de llegir-se junt amb el pleg de
condicions i planols d'arquitectura i instal·lacions.
- Veure els plànols d'arquitectura per al replanteig i
posició dels elements estructurals.
- En aquest plànol es mostren les mesures que no
varien dels elements estructurals.
- No escalar aquest plànol

Revisat:

02/07/21 OS

VM 12x16

Projecte Executiu

Projecte Executiu
Per:

Bigues

ELEMENT
Bigues de Fusta
Dimensions BxH en cm

Llosa
Fonamentació

TIPIFICACIÓ
HA-25/ B/20/ IIa

Acer Armadura
r1

r2

r3

Control

Comentaris

Acer Corrugat

B 500S

30mm

30mm

30mm

Normal

En contacte amb el
terreny r=8mm

Malla Electrosoldada

ME 500S

Cable per F.Pretensat

Y1860S7 (Ø=16mm)

FORJATS

Status:

Data:

Els plànols mostren sostres
excepte en fonamentacions.

50 anys
Accés públic

Localització

Escala @A3:

FORMIGÓ ARMAT (EHE)

LLEGENDA

NOTES GENERALS (CTE)

Abrebiació
LF
BF
MF

Nivell Forjat Acabat

Sentit de la
Llum

SUPORTS
MF 15

Tipus Forjat

ESTRUCTURA DE FUSTA CTE-DB SE-M

CONGRENY PERIMETRAL

Factor de seguretat (γm)

- A aplicar en els cèrcols perimetrals i forats de
forjat segons s'indica en planta.
Armadura Long. (AL)
cèrcol:

Asserrada

γM =1.30

Laminada

γM =1.25

CLASSES RESISTENTS
DIMENSSIÓ

Classe d'ús
Mur de Fàbrica

DESCRIPCIÓ

CLASSE

12x26

Pilars

C24

12x16

Bigues

C24

10x10

Biguetes

C24

Classe 1 - Element estructural protegit de la
intempèrie

Tipus
Llossa Fonamentació
Biga de Fusta
Mur de Fàbrica

P-A3

Pilar de Suport

PROPIETATS DEL TERRENY

Tipus fàbrica: Totxo Perforat

N

Descripció

Tens. Adm

Angle Freg

3

1.5
armat bàsic i
de reforç

goteró als exteriors

C (BxH)
50x40

- Ciment i dosificació dels diferents formigons seran conformes a la instrucció EHE-08 d'acord amb les
tipificacions donades en aquest quadre.
- Control d'execució segons article 95º EHE-08.
- Recobriments (R1, R2 i R3) segons detalls en plànol E01.

MUR FÀBRICA

Armadura Trans. (AT)

AL

AT

6Ø12

1eØ10 c/20cm

LLOSA FONAMENTACIÓ
Arm. Bás. Sup.

Dens. kN/m3 Cohesió kPa Comentarios

r2
Res. característica (fck)
Resistència morter
Resistència peces

5 N/mm2
7.5 N/mm2
15 N/mm2

R

Reblert

A

Graves

Acer d'armar del mur complirá amb els requisits de
EHE i les propietats del quadre "Armadura"

B

Pissarra

Armadura horitzontal es realitzarà per filades.
S'armarà la primera i la última filada + una filada
cada 600
Lb>25
2 Ø6

C

B

C

D

E

H

25.00°

22

10 kN/m²

200.00 kN/m² 15.00°

21

100 kN/m²

r1
Arm. Bás. Inf.

ESTRATO RESISTENTE

Hormigón de Limpieza

Geotècnia Ref.
Per

A

24.50°

-Veure quadre FORMIGÓ ARMAT (EHE-08)
per a definició de recobriments.
675/10/20
LSM Losom

Nivell Freàtic

N/A

Agresivitat

N/A

H

Arm. bàs. Sup. Arm. Bàs. Inf.

40cm

#Ø12c/20

#Ø12c/20

F

A.L2
-

3

Z 50x40
P3F

P
3E -24
x2
6

Z 50x40

P
3D -24
x2
6

Bancada de formigó 35x40

P
3C -24
x2
6

P
3B -24
x2
6

P
3A -24
x2
6

E0301
---

Z 50x40

Z 50x40

Bancada de formigó 35x40

LF 400
NFA= 0m

Z 50x40

2

Z 50x40

P
1F -24
x2
6

P
1E -24
x2
6

Z 50x40

Bancada de formigó 35x40
P
1D -24
x2
6

P
1C -24
x2
6

P
1A -24
x2
6

Bancada de formigó 35x40

P
1B -24
x2
6

S.L 1
E0301

2'

Z 50x40

P
P
2F -24 2' -24
x2 F x2
6
6

P
P
2E -24 2' -24
x2 E x2
6
6

P
P
2C -24 2' -24
x2 C x2
6
6

P
P
2B -24 2' -24
x2 B x2
6
6

P
P
2D -24 2' -24
x2 D x2
6
6

Bancada de formigó 85x40

P
P
2A -24 2' -24
x2 A x2
6
6

Bancada de formigó 85x40

1

A.L- 1
E0301
---

A.T
- 1
E0302
---

S.T
- 1

A.T
- 2

E0302
---

E0302
---

Fonamentació
Escala: 1 : 50 @A1 /1:50@A3

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

Estudi d'Arquitectura

SIGNAT

ALEX GALLEGO URBANO -ARQUITECTE
E D U A R D M A R T Í N E Z - A R Q U I T E C T E C O L·L A B O R A D O R
CARRER GIRONA N-55,
ENT.-1
BARCELONA
08010 BARCELONA. TELEFON
93.481.66.89

ÀLEX GALLEGO,
ARQUITECTE

NOM PROJECTE

AVANTPROJECTE DE TANCAMENT DE LA
PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I NOUS
VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

Fonamentació _Geometria

ESCALA

DATA

07-2021
NOM ARXIU

18002

PLÀNOL

E0100

LLISTA DE REVISIONS
c/ Progres 13, local 2 - 08012
Barcelona
info@otherstructures.com

REV.

Projecte:

01

Vestidors de Collbató
Nom:

02

Fonamentació_Detalls

DATA
10/05/21
02/07/21

NOTES GENERALS (CTE)

COMENTARIS

Vida útil prevista

Executiu

Ús principal

Revisat:

02/07/21 OS

JG

Expedient:

Nombre Plànol:

Revisió:

18002

E0110

02

Collbató

- Aquest plànol ha de llegir-se junt amb el pleg de
condicions i planols d'arquitectura i instal·lacions.
- Veure els plànols d'arquitectura per al replanteig i
posició dels elements estructurals.
- En aquest plànol es mostren les mesures que no
varien dels elements estructurals.
- No escalar aquest plànol

Projecte Executiu
Per:

Bigues

VM 12x16

Accés públic

Projecte Executiu

Status:

Data:

Els plànols mostren sostres
excepte en fonamentacions.

50 anys

ELEMENT
Bigues de Fusta
Dimensions BxH en cm

Llosa
Fonamentació

TIPIFICACIÓ
HA-25/ B/20/ IIa

Acer Armadura
r1

r2

r3

Control

Comentaris

Acer Corrugat

B 500S

30mm

30mm

30mm

Normal

En contacte amb el
terreny r=8mm

Malla Electrosoldada

ME 500S

Cable per F.Pretensat

Y1860S7 (Ø=16mm)

FORJATS
Localització

Escala @A3:

FORMIGÓ ARMAT (EHE)

LLEGENDA

NFA
+66.15
LM 25

Abrebiació
LF
BF
MF

Sentit de la
Llum

Nivell Forjat Acabat

SUPORTS
MF 15

Tipus Forjat

ESTRUCTURA DE FUSTA CTE-DB SE-M

CONGRENY PERIMETRAL

Factor de seguretat (γm)

- A aplicar en els cèrcols perimetrals i forats de
forjat segons s'indica en planta.
Armadura Long. (AL)
cèrcol:

Asserrada

γM =1.30

Laminada

γM =1.25

CLASSES RESISTENTS
DIMENSSIÓ

Classe d'ús
Mur de Fàbrica

Tipus
Llossa Fonamentació
Biga de Fusta
Mur de Fàbrica

DESCRIPCIÓ

CLASSE

12x26

Pilars

C24

12x16

Bigues

C24

10x10

Biguetes

C24

Classe 1 - Element estructural protegit de la
intempèrie

P-A3

MUR FÀBRICA

PROPIETATS DEL TERRENY

Tipus fàbrica: Totxo Perforat

N

Descripció

Tens. Adm

Angle Freg

3

1.5
armat bàsic i
de reforç

goteró als exteriors

C (BxH)
50x40

- Ciment i dosificació dels diferents formigons seran conformes a la instrucció EHE-08 d'acord amb les
tipificacions donades en aquest quadre.
- Control d'execució segons article 95º EHE-08.
- Recobriments (R1, R2 i R3) segons detalls en plànol E01.

Pilar de Suport

Armadura Trans. (AT)

AL

AT

6Ø12

1eØ10 c/20cm

LLOSA FONAMENTACIÓ
Arm. Bás. Sup.

Dens. kN/m3 Cohesió kPa Comentarios

r2
Res. característica (fck)
Resistència morter
Resistència peces

5 N/mm2
7.5 N/mm2
15 N/mm2

R

Reblert

A

Graves

Acer d'armar del mur complirá amb els requisits de
EHE i les propietats del quadre "Armadura"

B

Pissarra

Armadura horitzontal es realitzarà per filades.
S'armarà la primera i la última filada + una filada
cada 600
Lb>25
2 Ø6

C

240

Soldadura g=7mm

H

25.00°

22

10 kN/m²

200.00 kN/m² 15.00°

21

100 kN/m²

r1
Arm. Bás. Inf.

ESTRATO RESISTENTE

Hormigón de Limpieza

Geotècnia Ref.
Per

Platina d'ancoratge
e=20mm

24.50°

-Veure quadre FORMIGÓ ARMAT (EHE-08)
per a definició de recobriments.
675/10/20
LSM Losom

Nivell Freàtic

N/A

Agresivitat

N/A

H

Arm. bàs. Sup. Arm. Bàs. Inf.

40cm

#Ø12c/20

#Ø12c/20

4Ø12 ancoratges
(B500S)
L=350+200
260

140

Platina d'ancoratge
e=10mm

Platina d'ancoratge
e=10mm
Morter sense
retracció.
Llosa fonamentació e=40cm
e=30mm
1eØ12c/20 sup
1eØ12c/20 inf

Llosa fonamentació e=40cm
1eØ12c/20 sup
1eØ12c/20 inf

Morter sense
retracció.
e=30mm

0.40

70

60

0.40

30

165

4Ø16 bulon
d'unió

Congreny 50x40
5Ø12 sup
5Ø12 inf
1eØ12c/20

D.1 Detall trobada pilar amb Llosa
Escala: 1 : 10 @A1

MF 11

MF 11

Morter sense
retracció.
e=30mm

Morter sense
retracció.
e=30mm

Armat bancada
Armat verticalØ12c/20
Armat horitzontalØ12c/20

Armat bancada
Armat verticalØ12c/20
Armat horitzontalØ12c/20
Llosa fonamentació e=40cm
1eØ12c/20 sup
1eØ12c/20 inf

0.40

Llosa fonamentació e=40cm
1eØ12c/20 sup
1eØ12c/20 inf

Congreny 50x40
6Ø12 sup
6Ø12 inf
1eØ12c/20

D.2 Detall Bancada central

D.3 Detall Bancada lateral

Escala: 1 : 10 @A1

Escala: 1 : 10 @A1

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

Estudi d'Arquitectura

SIGNAT

ALEX GALLEGO URBANO -ARQUITECTE
E D U A R D M A R T Í N E Z - A R Q U I T E C T E C O L·L A B O R A D O R
CARRER GIRONA N-55,
ENT.-1
BARCELONA
08010 BARCELONA. TELEFON
93.481.66.89

ÀLEX GALLEGO,
ARQUITECTE

NOM PROJECTE

AVANTPROJECTE DE TANCAMENT DE LA
PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I NOUS
VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

Fonamentació_Detalls

ESCALA

DATA

07-2021

PLÀNOL

NOM ARXIU

18002

E0110

LLISTA DE REVISIONS
c/ Progres 13, local 2 - 08012
Barcelona
info@otherstructures.com

DATA

REV.

Projecte:

Vestidors de Collbató
Nom:

Coberta_Geometria

COMENTARIS

01

10/05/21

Executiu

02

02/07/21

Projecte Executiu

Vida útil prevista
Ús principal

Data:

Per:

Revisat:

JG

Expedient:

Nombre Plànol:

Revisió:

18002

E0200

02

Bigues de Fusta
Dimensions BxH en cm

VM 12x16

NFA
+66.15
LM 25

Collbató

- Aquest plànol ha de llegir-se junt amb el pleg de
condicions i planols d'arquitectura i instal·lacions.
- Veure els plànols d'arquitectura per al replanteig i
posició dels elements estructurals.
- En aquest plànol es mostren les mesures que no
varien dels elements estructurals.
- No escalar aquest plànol

Status:

02/07/21 OS

Bigues

FORJATS

Projecte Executiu
Escala @A3:

Els plànols mostren sostres
excepte en fonamentacions.

50 anys
Accés públic

Localització

1:50

LLEGENDA

NOTES GENERALS (CTE)

Abrebiació
LF
BF
MF

Sentit de la
Llum

Nivell Forjat Acabat

SUPORTS
MF 15

Tipus Forjat

Mur de Fàbrica

Tipus
Llossa Fonamentació
Biga de Fusta
Mur de Fàbrica

MUR FÀBRICA

ESTRUCTURA DE FUSTA CTE-DB SE-M

Tipus fàbrica: Totxo Perforat

Factor de seguretat (γm)

Res. característica (fck)
Resistència morter
Resistència peces

5 N/mm2
7.5 N/mm2
15 N/mm2

Asserrada

γM =1.30

Laminada

γM =1.25

Acer d'armar del mur complirá amb els requisits de
EHE i les propietats del quadre "Armadura"

Classe d'ús

Armadura horitzontal es realitzarà per filades.
S'armarà la primera i la última filada + una filada
cada 600
Lb>25
2 Ø6

Classe 1 - Element estructural protegit de la
intempèrie

CLASSES RESISTENTS
DIMENSSIÓ

DESCRIPCIÓ

CLASSE

12x26

Pilars

C24

12x16

Bigues

C24

10x10

Biguetes

C24

Pilar de Suport

P-A3

Bigueta de Fusta
10x10

A

B

C

D

E

F

Tirafondos M12
c/20cm

En
ca
va
lla
da
T

BF 12x16

BF 12x16

P
3F -24
x2
6

P
3E -24
x2
6

P
3C -24
x2
6

P
3B -24
x2
6

P
3A -24
x2
6

BF 12x16

P
3D -24
x2
6

A.L2
E0301
---

BF 12x16

3

BF 12x16

Panel OSB
e=22mm

BF 12x16

s3
ipu
T
da
lla
va
a
c
En

BF 10x10
ipu
s3

Encavallada Tipus 4

Encavallada Tipus 4

BF 12x16

Encavallada Tipus 1

Encavallada Tipus 1

Encavallada Tipus 1

Encavallada Tipus 1

En
ca
va
lla
da
T

MF11

Escala: 1 : 10 @A1

s2
ipu

BF 10x10

BF 10x10

Detall tipus coberta

T
da
lla
va
ca
En

ipu
s2

BF 12x16

MF11

BF 12x16

BF 12x16

BF 10x10

Pilars metàl.lics
10x10x0.4

ca

va
ll

ad
aT

s3

En

Encavallada Tipus 4

2'
2

P
2F -24
x2
6

P
2D -24
x2
6

P
2C -24
x2
6

BF 10x10
ipu

P
2' -24
F x
26

BF 12x16

BF 12x16

P
2B -24
x2
6

En

P
2' -24
E x
26

P
2' -24
D x
26

P
2' -24
C x
26

BF 12x16

P
2E -24
x2
6

P
2A -24
x2
6

BF 12x16

P
2' -24
B x
26

P
2' -24
A x
26

BF 10x10

c

us
Tip
a
ad
al l
av

3

Encavallada Tipus 4
BF 12x16

BF 12x16

BF 12x16

P
1F -24
x2
6

BF 12x16

P
1E -24
x2
6

BF 12x16

BF 10x10

P
1D -24
x2
6

BF 12x16

P
1C -24
x2
6

P
1B -24
x2
6

BF 12x16

Encavallada Tipus 1

Encavallada Tipus 1

Encavallada Tipus 1

Encavallada Tipus 1

da
Tip
us
2
va
lla

P
1A -24
x2
6

BF 10x10

2

BF 10x10

s
ipu

En
ca

BF 10x10

T
da
lla
va
ca
En

BF 12x16

S.L 1
E0301

1

A.L- 1
E0301
---

A.T
- 1
E0302
---

S.T
- 1

A.T
- 2

E0302
---

E0302
---

Coberta
Escala: 1 : 50 @A1 /1:50@A3

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

Estudi d'Arquitectura

SIGNAT

ALEX GALLEGO URBANO -ARQUITECTE
E D U A R D M A R T Í N E Z - A R Q U I T E C T E C O L·L A B O R A D O R
CARRER GIRONA N-55,
ENT.-1
BARCELONA
08010 BARCELONA. TELEFON
93.481.66.89

ÀLEX GALLEGO,
ARQUITECTE

NOM PROJECTE

AVANTPROJECTE DE TANCAMENT DE LA
PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I NOUS
VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

Coberta_Geometria

ESCALA

1:50

DATA

07-2021
NOM ARXIU

18002

PLÀNOL

E0200

LLISTA DE REVISIONS
c/ Progres 13, local 2 - 08012
Barcelona
info@otherstructures.com

REV.

Projecte:

Vestidors de Collbató
Nom:

Secció Longitudinal

DATA

COMENTARIS

Vida útil prevista

01

10/05/21

Executiu

02

02/07/21

Projecte Executiu

Ús principal

Data:

Per:

Revisat:

02/07/21 OS

JG

Expedient:

Nombre Plànol:

Revisió:

18002

E0301

02

A

Bigues

VM 12x16

Accés públic

Collbató

- Aquest plànol ha de llegir-se junt amb el pleg de
condicions i planols d'arquitectura i instal·lacions.
- Veure els plànols d'arquitectura per al replanteig i
posició dels elements estructurals.
- En aquest plànol es mostren les mesures que no
varien dels elements estructurals.
- No escalar aquest plànol

Status:

Projecte Executiu
Escala @A3:

Els plànols mostren sostres
excepte en fonamentacions.

50 anys

Bigues de Fusta
Dimensions BxH en cm

FORJATS
Localització

1:50

LLEGENDA

NOTES GENERALS (CTE)

B

C

NFA
+66.15
LM 25

Abrebiació
LF
BF
MF

Nivell Forjat Acabat

Sentit de la
Llum

SUPORTS
MF 15

Tipus Forjat

Mur de Fàbrica

Tipus
Llossa Fonamentació
Biga de Fusta
Mur de Fàbrica

D

P-A3

MUR FÀBRICA

ESTRUCTURA DE FUSTA CTE-DB SE-M

Tipus fàbrica: Totxo Perforat

Factor de seguretat (γm)

Res. característica (fck)
Resistència morter
Resistència peces

5 N/mm2
7.5 N/mm2
15 N/mm2

Asserrada

γM =1.30

Laminada

γM =1.25

Acer d'armar del mur complirá amb els requisits de
EHE i les propietats del quadre "Armadura"

Classe d'ús

Armadura horitzontal es realitzarà per filades.
S'armarà la primera i la última filada + una filada
cada 600
Lb>25
2 Ø6

Classe 1 - Element estructural protegit de la
intempèrie

E

F

F

E

Alçat Longitudinal 2

Escala: 1 : 50 @A1 /1:200@A3

Escala: 1 : 50 @A1 /1:200@A3

C

BF 12x16

BF 12x16

BF 10x10

BF 10x10

BF 10x10

CLASSE

12x26

Pilars

C24

12x16

Bigues

C24

10x10

Biguetes

C24

D

C

B

A
+5.10

SP01

+2.85

SPB

+0.00

FON +0,00

F
+5.10

SP01

+2.85

SPB

+0.00

FON +0,00

BF 12x16

P2E

P2D

BF 12x16

P2C

P2B

E

BF 12x16

BF 12x16

P2A

D

DESCRIPCIÓ

P2F

B

DIMENSSIÓ

Pilar de Suport

Alçat Longitudinal 1

A

CLASSES RESISTENTS

Secció Longitudinal
Escala: 1 : 50 @A1 /1:200@A3

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

Estudi d'Arquitectura

SIGNAT

ALEX GALLEGO URBANO -ARQUITECTE
E D U A R D M A R T Í N E Z - A R Q U I T E C T E C O L·L A B O R A D O R
CARRER GIRONA N-55,
ENT.-1
BARCELONA
08010 BARCELONA. TELEFON
93.481.66.89

ÀLEX GALLEGO,
ARQUITECTE

NOM PROJECTE

AVANTPROJECTE DE TANCAMENT DE LA
PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I NOUS
VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

Secció Longitudinal

ESCALA

1:50

DATA

07-2021
NOM ARXIU

18002

PLÀNOL

E0301

LLISTA DE REVISIONS
c/ Progres 13, local 2 - 08012
Barcelona
info@otherstructures.com

REV.

Projecte:

01

Vestidors de Collbató
Nom:

02

Secció Transversal

DATA
10/05/21
02/07/21

COMENTARIS
Executiu

NOTES GENERALS (CTE)
Vida útil prevista
Ús principal

Data:

Per:

Revisat:

02/07/21 OS

JG

Expedient:

Nombre Plànol:

Revisió:

18002

E0302

02

Bigues de Fusta
Dimensions BxH en cm

VM 12x16

Accés públic

Collbató

- Aquest plànol ha de llegir-se junt amb el pleg de
condicions i planols d'arquitectura i instal·lacions.
- Veure els plànols d'arquitectura per al replanteig i
posició dels elements estructurals.
- En aquest plànol es mostren les mesures que no
varien dels elements estructurals.
- No escalar aquest plànol

Projecte Executiu

Bigues

FORJATS
Localització

Escala @A3:

Els plànols mostren sostres
excepte en fonamentacions.

50 anys

Projecte Executiu

Status:

LLEGENDA

3

NFA
+66.15
LM 25

Abrebiació
LF
BF
MF

MUR FÀBRICA

ESTRUCTURA DE FUSTA CTE-DB SE-M

ESQ. SOLDADURA A TOPALL

Tipus fàbrica: Totxo Perforat

Factor de seguretat (γm)

Penetració
parcial

Res. característica (fck)
Resistència morter
Resistència peces

5 N/mm2
7.5 N/mm2
15 N/mm2

Sentit de la
Llum

Acer d'armar del mur complirá amb els requisits de
EHE i les propietats del quadre "Armadura"

SUPORTS
MF 15

Tipus Forjat

Tipus
Llossa Fonamentació
Biga de Fusta
Mur de Fàbrica

Mur de Fàbrica

Armadura horitzontal es realitzarà per filades.
S'armarà la primera i la última filada + una filada
cada 600
Lb>25
2 Ø6

Penetració total
e1

e1

Asserrada

γM =1.30

DIMENSSIÓ

DESCRIPCIÓ

CLASSE
e1

Laminada
Nivell Forjat Acabat

CLASSES RESISTENTS

γM =1.25

Classe d'ús

12x26
12x16
10x10

Pilars
Bigues
Biguetes

45°

50°

C24
C24

P

T.Asimètrica

T.Simètrica

5.0mm<e1<15.0mm

15mm<e1<40mm

P = Penetració
en mm

C24

Classe 1 - Element estructural protegit de la
intempèrie

P

e1

e1
60°

t

P = Penetració
en mm

Pilar de Suport

2' 2

1

1

SOLDADURES EN ANGLE

Els cordons de soldadura a tope seran continuos
de penetració total o parcial, i les xapes se
bisellaran per procediments mecànics.
Veure els procedimients de preparació de xapa
en el quadre. Esquemes de Soldadures a Tope.
Són vàlids altres procediments si s'adapten a la
norma EAE.
En cas de no especificar el tipus de penetració
se executaran amb penetració total.

A
g

B
B>A

Els cordons de soldadura en àngle , no
especificats, disposats per a unir dos xapas de
grossor A i B on B>A, tindran una gola g:

t
60°

1.5-2.5mm

P-A3

45°

2mm

P

SOLDADURES A TOPE

2.5-3.5mm

V.Asimètrica

X.Simètrica

6.0mm<e1<15.0mm
taló (t)=3.0mm

15.0mm<e1<40.0mm
talón(t) = 3.0mm

Quan es produeixin trobades entre
tres cordons de soldadura s'haurà
de retirar una de les xapes per a
que un dels cordons siga pasant.

2 2'

-g = 0,7*Aper a soldadures a una cara
-g = 0,6*A per a soldadures per les dos cares.
Quan es produeixin trobades entre tres cordons
de soldadura es deuran retirar una de las xapas
per a que uno dels cordons sigui pasant

3
+5.10

SP01

+2.85

SPB

+0.00

FON +0,00

Pilars metàl.lics
10x10x0.4

Alçat Transversal 1

Alçat Transversal 2

Escala: 1 : 50 @A1 /1:200@A3

Escala: 1 : 50 @A1 /1:200@A3

1
+5.10

SP01

+2.85

SPB

+0.00

FON +0,00

P1C

P2C

P2'
C

2' 2

P3C

3

Secció Transversal
Escala: 1 : 50 @A1 /1:200@A3

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

Estudi d'Arquitectura

SIGNAT

ALEX GALLEGO URBANO -ARQUITECTE
E D U A R D M A R T Í N E Z - A R Q U I T E C T E C O L·L A B O R A D O R
CARRER GIRONA N-55,
ENT.-1
BARCELONA
08010 BARCELONA. TELEFON
93.481.66.89

ÀLEX GALLEGO,
ARQUITECTE

NOM PROJECTE

AVANTPROJECTE DE TANCAMENT DE LA
PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I NOUS
VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

Secció Transversal

ESCALA

DATA

07-2021
NOM ARXIU

18002

PLÀNOL

E0302

Tipologia de Encavallada

10/05/21

Executiu

02

02/07/21

Projecte Executiu

Ús principal

Per:

Revisat:

JG

Expedient:

Nombre Plànol:

Revisió:

18002

E0400

02

VM 12x16

NFA
+66.15
LM 25

Collbató

- Aquest plànol ha de llegir-se junt amb el pleg de
condicions i planols d'arquitectura i instal·lacions.
- Veure els plànols d'arquitectura per al replanteig i
posició dels elements estructurals.
- En aquest plànol es mostren les mesures que no
varien dels elements estructurals.
- No escalar aquest plànol

Projecte Executiu
Data:

Bigues de Fusta
Dimensions BxH en cm

Abrebiació
LF
BF
MF

Nivell Forjat Acabat

Sentit de la
Llum

SUPORTS
MF 15

Tipus Forjat

Mur de Fàbrica

Tipus
Llossa Fonamentació
Biga de Fusta
Mur de Fàbrica

BF

x1
12

Asserrada

γM =1.30

Laminada

γM =1.25

Armadura horitzontal es realitzarà per filades.
S'armarà la primera i la última filada + una filada
cada 600
Lb>25
2 Ø6

Classe 1 - Element estructural protegit de la
intempèrie

Matriu 2x3
Perns M10

DESCRIPCIÓ

CLASSE

12x26

Pilars

C24

12x16

Bigues

C24

10x10

Biguetes

C24

x1
0

70

35

70

Matriu 2x3
Perns M10
35

35

70

40

BF

10

6

40

70

x
10

BF

x1
12

40

40

10

70

353035

Matriu 2x3
Perns M10

40

40

35

Matriu 2x3
Perns M10
35
30
35

40

BF

E0400

N
.0k
= 5 .0kN
*
Nd *= 1
Vd

DIMENSSIÓ

Classe d'ús

Matriu 3x3
Perns M10

D.6

CLASSES RESISTENTS

Acer d'armar del mur complirá amb els requisits de
EHE i les propietats del quadre "Armadura"

6

70

70

BF

40 40 40 40

Nd
*
Vd* = -10
= 1 kN
.0k
N

D.4

5 N/mm2
7.5 N/mm2
15 N/mm2

40

35

Factor de seguretat (γm)

Pilar de Suport

P-A3

70

Tipus fàbrica: Totxo Perforat
Res. característica (fck)
Resistència morter
Resistència peces

FORJATS

Status:

02/07/21 OS

Bigues

Accés públic

Localització

Escala @A3:

Els plànols mostren sostres
excepte en fonamentacions.

50 anys

70

70 35

BF 12x16

Matriu 3x3
Perns M10

x1
0

Matriu 2x3
Perns M10

70
70

39 70

BF 12x16

10

70

70

70 39

Matriu 5x3
Perns M10

35

35
30
35

Nom:

01

Vida útil prevista

70 35

Vestidors de Collbató

COMENTARIS

70

Projecte:

DATA

ESTRUCTURA DE FUSTA CTE-DB SE-M

40 40 40

REV.

MUR FÀBRICA

35
30
35

c/ Progres 13, local 2 - 08012
Barcelona
info@otherstructures.com

LLEGENDA

NOTES GENERALS (CTE)

BF 10x10

LLISTA DE REVISIONS

E0400

BF12x16
Nd*= -10.0kN
Vd*= 1.0kN

Detall Tipus 5 (D.5)

Detall Tipus 4 (D.4)

Escala: 1 : 10 @A1

Escala: 1 : 10 @A1

Escala: 1 : 10 @A1

Matriu 3x3
Perns M10

70

70
35

Matriu 3x3
Perns M10

Nd*= -10.0kN
Vd*= 1.0kN

D.1

70

E0400

353035

40

BF

40

Escala: 1 : 25 @A1 /1:200@A3

70

40

Encavallada tipo 4 (C.4)

x
12

35
16

40

D.6
E0400

. 0 kN
= 26
Nd* 1.5kN
=
Vd*

kN
5.0 kN
=
*
0
Nd *= 1.
Vd

N
0k
3.
-3 0 k N
*= 1.
N d d *=
V

D.4

Nd
V d * = -1
*=
0
1.0 .0kN
kN

D.6
E0400

D.4
E0400

40
40
40
40

kN
6 .0
=1 .5kN
*
Nd *=7
Vd

Detall Tipus 6 (D.6)

BF

12x

16

70

E0400

35 70

16

BF 10x10

2x

Nd
*
BF
Vd* = -10
12x
= 1 .0kN
16
.0k
N

1
BF

N
.0k
10 N
*= .0k
Nd = 1
0
*
x1
Vd
10
BF

D.6

Matriu 2x3
Perns M10

Detall Tipus 3 (D.3)
Escala: 1 : 10 @A1

E0400

Nd*= -31.0kN
Vd*= 2.0kN

Nd*= -31.0kN
Vd*= 2.0kN

E0400

N
.0k
15 k N
=
*
0
.
Nd *= 7
Vd

BF

BF12x16
Nd*= -10.0kN
Vd*= 1.0kN

Nd*= -10.0kN
Vd*= 1.0kN

D.1

70
35

E0400

x1

0

x1
0

D.3

E0400

E0400

16

10
35

D.3

12x

70

Matriu 2x3
Perns M10

70

BF

Escala: 1 : 25 @A1 /1:200@A3

Escala: 1 : 25 @A1 /1:200@A3

10

BF

BF

Encavallada tipo 3 (C.3)

70

35
30
35

Encavallada tipo 2 (C.2)

35
50
50
50
50
35

16

Matriu 5x3
Perns M10

D.1

E0400

12x

40
40
40
40

BF12x16

D.6

N
0k
3. N
3
k
*= 1.0
N d d *=
V

6

0
x1
10
BF
kN
9.0 N
*= .0k
Nd *= 1
Vd

0
0 x1
B F1
. 0 kN
= 21
Nd* 1.0kN
=
Vd*

. 0 kN
= 39
N
Nd* 15.0k
=
*
d
V

x1

6

12
BF

6
x1
12
F
B

x1

E0400

x1 6

BF
12

2
B F1

Nd
V d * = -1
*=
0
1.0 .0kN
kN

D.6

35
30
35

Matriu 2x3
Perns M10

Detall Tipus 2 (D.2)
Escala: 1 : 10 @A1

E0400

Nd*= -75.0kN
Vd*= 1.0kN

D.2

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

Nd*= -81.0kN
Vd*= 1.0kN

Encavallada Tipo 1 Testera

E0400

Nd*
Vd* = 82. 0
=8
k
. 0k N
N

D.5

D.2

BF 12x16

35 70

70

E0400

E0400

Estudi d'Arquitectura

SIGNAT

D.6
E0400

ALEX GALLEGO URBANO -ARQUITECTE
E D U A R D M A R T Í N E Z - A R Q U I T E C T E C O L·L A B O R A D O R
CARRER GIRONA N-55,
ENT.-1
BARCELONA
08010 BARCELONA. TELEFON
93.481.66.89

ÀLEX GALLEGO,
ARQUITECTE

NOM PROJECTE

AVANTPROJECTE DE TANCAMENT DE LA
PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I NOUS
VESTIDORS DE COLLBATÓ

6
x1
12
BF

Matriu 3x3
Perns M10

Nd*= -75.0kN
Vd*= 1.0kN

Escala: 1 : 25 @A1 /1:200@A3

Escala: 1 : 25 @A1 /1:200@A3

E0400

70

BF10x10

Nd*= -18.0kN
Vd*= 1.0kN

BF10x10

Nd*= -26.0kN
Vd*= 1.0kN

Encavallada Tipo 1 (C.1)

D.6

D.5

kN
.5
13 0k N
* = 1.
10
Nd d*=
0x
1
V
BF

BF12x16

BF12x16
Nd*= -37.0kN
Vd*= 1.0kN

E0400

Matriu 3x3
Perns M10

40 40 40 40

kN
.0 N
7
6 0k
*= 5.
Nd d*=
V

70

Nd*
Vd* = 81. 0
=8
k
. 0k N
N

BF
10
Nd
x1
Vd *=
0
* = 7.
1. 5k N
0k
N

0
x1

kN
.0
19 0k N
* = 1.
0
Nd d*=
x1
0
1
V
BF

E0400

E0400

kN
.0
21 0k N
* = 1.
10
Nd d*=
0x
1
V
BF

D.4

6

10

D.6

16
2x
1
BF

BF1
2x 1

0
x1
10
N
BF
0k
-9.
* = 0k N
Nd *= 1.
Vd

kN
.0
55 .0kN
*= 5
Nd d*=
V

BF
10
Nd
x1
Vd *=
0
* = 11
.
1. 0k
0k N
N

E0400

D.6
0
x1
N
10
BF
. 0k
-12
* = 0k N
Nd *= 1.
Vd

B

D.4
6

40
40
40
40

70

E0400

35
30
35

35

D.4

E0400

kN
.0 N
0
3 0k
* = 1.
0
d
N d* =
x1
10
V
F
B

Matriu 2x3
Perns M10

BF

D.4

16
2x
1
F

D.2
E0400

35

D.2
E0400

BF1
2x 1

Nd*
Vd* = 42. 0
=3
k
. 5k N N

kN
.0 N
2
5 0k
*= 3.
Nd d*=
V

70

Nd*
Vd* = 26. 0
k
=7
. 0k N N

kN
.0
37 .0kN
*= 5
Nd d*=
V

NOM PLÀNOL

Tipologia de Encavallada

Detall Tipus 1 (D.1)
Escala: 1 : 10 @A1

ESCALA

DATA

07-2021

PLÀNOL

OM ARXIU

18002

E0400

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

Materials utilitzats per a les canonades
Escomesa general

Tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m2, segons UNE-EN 1401-1

Col·lector enterrat

Tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m2, segons UNE-EN 1401-1

Xarxa de petita evacuació Tub de PVC, sèrie B, segons UNE-EN 1329-1

Simbologia

1.5000

Connexió amb la xarxa general de sanejament

1.5000

Pou de registre

Col·lector mestre d'aigües residuals

Referències i dimensions de pericons
3

70x70x80 cm

5

70x70x70 cm

13

70x70x55 cm

22

70x70x50 cm

39

70x70x50 cm

Col·lector mestre d'aigües pluvials
Pericó
Diàmetres utilitzats a la xarxa de petita evacuació
Consum amb hidromesclador
Banyera / Dutxa
Wàter amb fluxor

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

Estudi d'Arquitectura
ALEX GALLEGO URBANO -ARQUITECTE
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SIGNAT

NOM PROJECTE

PROJECTE BASIC I EXECUTIU
DE TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA
COBERTA I NOUS VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

INSTAL.LACIONS / VESTIDORS
SANEJAMENT

Wàter amb fluxor (Sf)

110 mm

Dutxa (Du)

50 mm

Lavabo (Lvb)

40 mm

ESCALA

1/--- - A3
1/--- - A1

PLÀNOL

DATA

07-2021
NOM ARXIU

INSTAL.LACIONS.DWG

01
San

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

Gtemp

1.5000

1.5000

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

1.5000

Gtemp

Gtemp

Gtemp

1.5000

Gtemp

1.5000

Estudi d'Arquitectura
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1.5000

SIGNAT

NOM PROJECTE

PROJECTE BASIC I EXECUTI
DE TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA
COBERTA I NOUS VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

INSTAL.LACIONS / VESTIDORS
Fontaneria

ESCALA

1/--- - A3
1/--- - A1

PLÀNOL

DATA

07-2021
NOM ARXIU

INSTAL.LACIONS.DWG

01
Fon

HS 4: Esquema de l'instal·lació interior

Cambra humida Tipus 1

Instal·lació interior (Clau d'abonat)

Tipus I (x1)

Cambra humida

Aigua freda

Tipus 2

Aigua freda

Aigua freda
∅ 16
∅ 32

∅ 20

∅ 20
∅ 16

Acumulador auxiliar d'A.C.S.

Gtemp

∅ 32

∅ 20

Cambra humida (tipus 1)

∅ 16

∅ 16

∅ 16

Du

∅ 16

Du

∅ 16
∅ 16

∅ 16

Aigua calenta

Du

∅ 16

∅ 16

∅ 16
Du

Du

Du

∅ 16
∅ 32

∅ 20

Cambra humida (tipus 4)
Aigua calenta

Du

∅ 16
∅ 20

Cambra humida (tipus 4)

∅ 16
∅ 16

∅ 16

Du

∅ 32

∅ 32

∅ 32

Du

∅ 16

Cambra humida (tipus 5)

∅ 16

∅ 16

∅ 16

Du
∅ 32

Du

Tipus 3

Cambra humida Tipus 4

Cambra humida (tipus 2)
Aigua freda

Aigua freda

∅ 20
∅ 20

Du

Cambra humida (tipus 5)

Cambra humida
∅ 20

∅ 16

∅ 16

∅ 16
∅ 16

Cambra humida (tipus 3)
Du

∅ 16

∅ 16

Du

Gtemp

∅ 16

Gtemp

Aigua calenta
∅ 16

Acumulador auxiliar d'A.C.S.
∅ 20

∅ 20

∅ 16
∅ 16

∅ 20

∅ 20

∅ 20

Du

Du

Aigua freda

Aigua calenta

∅ 25
∅ 25
∅ 16

∅ 16

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

Cambra humida Tipus 5

Cambra humida (tipus 2)
∅ 16

CLIENT

∅ 16

Cambra humida (tipus 1)
Du

∅ 20

∅ 16

Cambra humida (tipus 3)

Estudi d'Arquitectura
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∅ 16

Du

SIGNAT

∅ 16

∅ 16

∅ 16

Du

∅ 16

Du

Sf

∅ 16

Du

Du

NOM PROJECTE

PROJECTE BASIC I EXECUTIU
DE TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA
COBERTA I NOUS VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

INSTAL.LACIONS / VESTIDORS
Fontaneria esquemes

ESCALA

1/--- - A3
1/--- - A1

PLÀNOL

DATA

07-2021
NOM ARXIU

INSTAL.LACIONS.DWG

02
Fon

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

Estudi d'Arquitectura
ALEX GALLEGO URBANO -ARQUITECTE
E D U A R D M A R T Í N E Z - A R Q U I T E C T E C O L·L A B O R A D O R

SIGNAT

NOM PROJECTE

PROJECTE BASIC I EXECUTIU
DE TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA
COBERTA I NOUS VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

INSTAL.LACIONS / VESTIDORS
Clima: esquemes

ESCALA

1/--- - A3
1/--- - A1

PLÀNOL

DATA

07-2021
NOM ARXIU

INSTAL.LACIONS.DWG

01
Cli

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
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SIGNAT

NOM PROJECTE

PROJECTE BASIC I EXECUTIU
DE TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA
COBERTA I NOUS VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

INSTAL.LACIONS / VESTIDORS
Clima: esquemes

ESCALA

1/--- - A3
1/--- - A1

PLÀNOL

DATA

07-2021
NOM ARXIU

INSTAL.LACIONS.DWG

02
Cli

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

Estudi d'Arquitectura
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SIGNAT

NOM PROJECTE

PROJECTE BASIC I EXECUTIU
DE TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA
COBERTA I NOUS VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

INSTAL.LACIONS / VESTIDORS
Electricitat i enllumenat

ESCALA

1/--- - A3
1/--- - A1

PLÀNOL

DATA

07-2021
NOM ARXIU

INSTAL.LACIONS.DWG

01
Elec

³
¨

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
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SIGNAT

NOM PROJECTE

PROJECTE BASIC I EXECUTIU
DE TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA
COBERTA I NOUS VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

INSTAL.LACIONS / VESTIDORS
ESQUEMES

ESCALA

1/--- - A3
1/--- - A1

PLÀNOL

DATA

07-2021
NOM ARXIU

INSTAL.LACIONS.DWG

02
Elec

24,00

ESQUEMA FOTOVOLTAICA
(1)

(10)

2 x 2,5 mm2 RZ1-K

(......)

String 1

2P 20A / DC
String tipus:
-. 10 Panells de 450Wp
-. 4.500 Wp total
-. Vmax 520 V
-. Imax 11,6 A

Entrada MMPT 1

Potència pic instal·lació:
-. 4'5 kWp

INVERSOR
TRIFÀSSIC
40kVA

3 x 2'5+2'5+2'5 mm2 RZ1-K

Analitzador de xarxes
(instal·lat en Q.G.D.)
Quadre General de Distribució

SIMBOL

DESCRIPCIÓ
PANELL FOTOVOLTAIC 450Wp, 2.108x1.048x40 mm
INVERSOR TRIFÀSSIC, 5 kVA
SAFATA PORTACABLES DE REIXETA METÀLICA

CLIENT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
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SIGNAT

NOM PROJECTE

PROJECTE BASIC I EXECUTIU
DE TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA
COBERTA I NOUS VESTIDORS DE COLLBATÓ

NOM PLÀNOL

INSTAL.LACIONS / VESTIDORS
FOTOVOLTAICA

ESCALA

1/--- - A3
1/--- - A1

PLÀNOL

DATA

07-2021
NOM ARXIU

INSTAL.LACIONS.DWG

01
FV

