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I.

MEMÒRIA

ME. MEMÒRIA EXPOSITIVA
ME 1. PROMOTOR
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
NIF: P-0823800H
Plaça de la Vila 1,
08192 Sant Quirze del Vallès.
Representat per la Sra. Anna Moreno.

ME 2. OBJECTE DEL TREBALL
El present projecte executiu descriu els treballs de substitució de la solera que suporta la pista esportiva
del Pavelló Sant Quirze Bàsquet, situat a la Ronda d’Arraona, s/n, 08192 de Sant Quirze del Vallès,
Barcelona.
L’objecte d’aquest projecte és la definició de la nova solera i de la fonamentació profunda en la que es
recolzarà, per tal d’independitzar-la dels assentaments del terreny de reblert situat a sota seu, els quals
han estat la causa principal de les lesions que s’hi han produït fins ara.

ME 3. DADES DEL SOLAR
Ronda d’Arraona , s/n,
08192 de Sant Quirze del Vallès, Barcelona.
Referència cadastral: 2987001DF2928N

Figura 1.

Fotoplà on es pot veure (requadre vermell) la situació del Pavelló Sant Quirze
Bàsquet.
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ME 4. ARQUITECTE PROJECTISTA
2BMFG Arquitectes, S.L.P.
C.I.F.: B-65595308
Plaça Joaquim Pena núm. 8, Planta Baixa
08017 Barcelona
Telf: 93 418 64 47
Mail: estudi@2bmfg.com

TÈCNICS REDACTORS
Carles Gelpí i Arroyo

.............................................................................. NIF: 46127251-S
.................................................................. Núm. col·legiat: 24785/5

Ramon Ferrando Rios .............................................................................. NIF: 35018741-E
.................................................................. Núm. col·legiat: 24767/7
Àgata Buxadé Fortuny .............................................................................. NIF: 44001833-G
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Barcelona, 11 de juny de 2021.

L’ARQUITECTE

Ramon Ferrando Rios
En representació de
2BMFG ARQUITECTES SLP.
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1. JUSTIFICACIÓ DE LES SOLUCIONS PROPOSADES
Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec
El present projecte executiu descriu els treballs d’enderroc i substitució de la solera que actualment
suporta la pista esportiva del pavelló Sant Quirze Bàsquet, per una nova solera recolzada mitjançant una
fonamentació profunda realitzada amb micropilons encastats a l’estrat resistent del terreny.
La solera existent actualment a la pista del pavelló ha patit en els darrers anys un assentament molt
significatiu a la seva zona central. Aquest assentament està documentat en la memòria realitzada per
l’arquitecta tècnica municipal Anna Moreno Duran en data 19 de juliol de 2019 (veure l'ANNEX 5.
MEMÒRIA DE LA PROPOSTA DE REPARACIÓ DE LA PISTA DEL GIMNÀS MUNICIPAL, Juliol 2019 del
present projecte).
En aquesta memòria, referent a la “Reparació de la pista del gimnàs municipal”, es descriu com l’any
2017 es va produir un assentament de la zona central de la pista poliesportiva respecte del perímetre
d’uns 24 cm, havent-se produït unes esquerdes que delimitaven, a les cantonades de la pista, el
perímetre de la zona afectada (veure la Figura 2).

Figura 2.

Esquema extret de la memòria del document “Reparació de la pista del
Gimnàs Municipal” on es pot veure la posició de les esquerdes existents en el
perímetre de la pista i el valor de les cotes mesurades a l’accés i al centre de
la pista.
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A més d’aquest informe, es disposa també de les fotografies (Figura 3 i Figura 4) realitzades el dia 26
d’octubre de 2017 quan, per poder instal·lar uns nous pals per la xarxa voleibol, es va perforar la solera
de la pista.
En aquestes fotografies es pot observar com el terreny situat dessota de la solera es troba separat
d’aquesta, deixant un espai buit i mostrant, per tant, un assentament total del terreny força més
important que el mesurat a la superfície superior de la solera.

Figura 3.

Perforació realitzada a la solera.

Figura 4.

Espai existent sota la solera.

Com a conseqüència de l’assentament patit pel terreny de reblert, la solera existent ha perdut el seu
recolzament continu i ha passat a treballar com una placa sotmesa a flexió en dues direccions amb una
llum lliure molt important, considerant que els suports efectius se situaran aproximadament segons la
posició de les esquerdes observades en el perímetre de la pista.
Els moments flectors i els esforços tallants produïts a la llosa com a conseqüència d’aquesta nova situació
són molt superiors als previstos i li han provocat tensions de tracció que l’han acabat trencant en les
zones de major moment flector.
Aquesta situació és la que motiva la substitució de la solera existent malmesa i deformada per una de
nova que recolzi mitjançant una fonamentació profunda encastada en un estrat molt poc deformable que
la independitzi dels possibles assentaments del terreny de reblert situat dessota seu.

Marc legal. Justificació del compliment de la normativa
El projecte s’adequa, en el seu àmbit d’actuació, a la normativa urbanística i d’edificació que li és
aplicable (Codi Tècnic de l’Edificació, Normativa Urbanística i Ordenances Municipals).
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Com a criteri general es realitzen treballs de millora constructiva o estructural que no modifiquen la
volumetria ni el funcionament de l’edificació existent.
No es proposa un augment de superfície construïda, ocupació, alçades o altres paràmetres de l’ordenació.

Descripció general de l’immoble
L’edifici del Pavelló Sant Quirze Bàsquet, situat a la Ronda Arraona cantonada amb l’Avinguda del Vallès
de Sant Quirze del Vallès, es va construir l’any 1990 (fotografia Figura 5), segons projecte de l’arquitecte
Manuel Larrosa i Padró. Anys més tard, el 2010, es va reformar la zona de vestidors, es va ampliar l'espai
de la pista esportiva de la façana nord i es va urbanitzar l'entorn i el seu accés.

Figura 5.

Imatge de la reforma del Pavelló de
bàsquet l’any 2010.

Figura 6.

Imatge actual del Pavelló.

Es tracta d’un edifici de planta rectangular de 28,5 metres de llargada per 23, 8 metres d’amplada, dels
quals 28,5 m x 16,0 m estan ocupats per la pista de joc, mentre que la franja restant, de 28,5 x 7,8
metres està ocupada per la resta de programa del pavelló, corresponent a vestidors, serveis i magatzems
a la planta baixa i a les grades dels espectadors a la planta primera.
Estructuralment consta de 6 pòrtics, separats 4 metres entre ells i compostos per encavallades
metàl·liques triangulades, les quals estan suportades en els seus extrems per pilars, també metàl·lics,
formats per perfils HEB. Aquests pòrtics estan travats transversalment per perfils I soldats als pilars
formant nusos rígids i pels tancaments d’obra de fàbrica que estan ataconats contra les ànimes dels
pilars.
La coberta, que té forma cilíndrica, està resolta amb panells de xapa metàl·lica ondulada suportada sobre
corretges metàl·liques.
Les façanes estan formades per murs obra de fàbrica ceràmica de 30 cm de gruix. En els testers, on la
façana assoleix major alçada, aquests murs estan enrigidits cada 5,50 metres mitjançant pilastres, també
d’obra ceràmica, de 30 x 60 cm de secció.
Pel que fa a la solera, que és l’objecte del projecte, està formada per una llosa de formigó, de la que no
s’ha pogut observar el seu armat, pintada superiorment.
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Figura 7.

Vista interior de la coberta i del tester
de l’edifici on es poden veure les
encavallades metàl·liques triangulades
i amb el cordó superior poligonal.

Figura 8.

Vista de la zona de la graderia. Es
poden veure les bigues metàl·liques
tipus I i els murs ceràmics del
travament transversal dels pòrtics.

Aquesta llosa té unes esquerdes importants, que estan situades en direcció esbiaixada respecte dels
plans de les façana i en les zones properes al perímetre de la pista (fotografies Figura 9 i Figura 12).
També s’ha pogut observar una lleugera separació de la llosa en el seu límit perimetral (fotografia Figura
10) així com petites lesions, despreniments i fissures existents a les juntes de retracció interiors de la
solera (fotografia Figura 11).

Figura 9.

Es pot observar una de les esquerdes
amb forma esbiaixada existents a la
solera de la pista del pavelló.

Figura 10. En el límit existent entre la solera i
els murs d’obra ceràmica perimetrals
també s’ha observat l’obertura de la
junta existent entre els dos elements
constructius com a conseqüència del
moviment de la solera.
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Figura 11. Les zones de les juntes de retracció
de la solera es troben força
deteriorades, amb petits
despreniments, deteriorament
general de la pintura i fissures
esbiaixades.

Figura 12. Es pot veure una altre de les
esquerdes aparegudes a la solera en
la direcció de les tensions de tracció
que la sol·liciten.

Descripció general del projecte
L’objectiu del projecte és el d’enderrocar la solera existent, que ja no pot realitzar la seva funció, i la
construcció d’una nova solera de formigó armat a dues cares, de 28 cm de cantell, suportada per una
fonamentació profunda a base de micropilons, els quals se situaran de forma regular en tota la superfície
de la pista.
L’emmacat de graves de la nova solera s’obtindrà a partir del reciclatge dels materials de la solera
existent per tal de minimitzar-ne l’impacte des del punt de vista dels residus i d’emissió de 𝐶𝑂 .
El procés constructiu que se seguirà serà el següent:
1. Protecció de la zona d’actuació (especialment dels elements perimetrals situats en contacte amb
la solera), però també d’aquells punts pels que hagi de passar la maquinària de fer micropilons
fins a arribar a la zona d’actuació.
2. Anul·lar o desviar les instal·lacions que puguin quedar afectades.
3. Replanteig de la posició dels micropilons, perforació i injecció d’aquests. El nivell d'injecció dels
micropilons es farà fins el nivell existent del terreny, deixant el tub metàl·lic interior lliure a partir
d'aquesta cota. Els seus caps es deixaran sobresortint per sobre del nivell de la solera (es tallaran
a la seva alçada definitiva en una fase posterior).
4. Un cop executats tots els micropilons, es procedirà al repicat de tota la superfície de la solera amb
mitjans mecànics. Aquest repicat es farà des del centre de la pista cap als extrems per tal que les
zones de la solera que han quedat elevades no es desplomin de forma incontrolada sobre el
reblert inferior.
5. La llosa repicada es portarà a fora del pavelló, dins de l'àrea delimitada de les obres, per procedir
a la seva manipulació. La manipulació de la llosa consisteix en separar-ne l'armadura metàl·lica
del formigó. La quantitat d'acer es portarà a una fàbrica de reciclatge i el formigó es triturarà amb
mitjans mecànics per obtenir una grava de 20/30 mm.
6. Preparació del terreny, traient les terres necessàries per arribar a la cota inferior de les graves, i
reomplert amb les graves reciclades de tota la superfície de la pista fins aconseguir el nivell
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inferior de la capa de formigó de neteja. En cas de necessitar més volum de graves, s'utilitzaria un
reblert tipus tot-u calcari (artificial o natural). En cas contrari, les graves reciclades sobrants es
portarien a l'abocador corresponent.
7. La disposició de la capa de graves deixarà un espai lliure en tots els caps dels micropilons, amb
pendents de 45º aproximadament.
8. Un cop finalitzada la capa de graves es cobrirà amb una làmina separadora anti-punxonament de
PCV o de polietilè.
9. Sobre la capa separadora es realitzarà una capa de formigó de neteja (HM-20) de 50mm de gruix
per facilitar una superfície de treball còmode i segura. Aquesta capa manté l'espai lliure dels caps
dels micropilons.
10. Col·locació de la capa de protecció enfront la humitat sobre el formigó de neteja. Aquesta capa
està formada per una làmina geotèxtil de bentonita de sodi que també inclou la funció de barrera
de protecció enfront del radó. Aquesta làmina farà el retorn cap avall en la zona dels caps dels
micropilons i, també, el retorn cap amunt en tot el perímetre exterior de la llosa.
11. Realització de les connexions i ancoratges dels caps dels micropilons segons plànols. Un cop
finalitzats els elements de connexió es procedirà a tallar el tram del tub metàl·lic dels micropilons
sobrant.
12. Col·locació de l'armadura inferior de la llosa, amb els separadors corresponents per garantir el
recobriment inferior.
13. Col·locació de l'armadura de punxonament en la zona dels micropilons i els elements auxiliars
necessaris per garantir la posició correcte de l'armadura superior.
14. Col·locació de l'armadura superior de la llosa.
15. Formigonada de la llosa de forma contínua, sense juntes fredes. Es farà un remolinat mecànic en
fresc de la superfície lliure de la llosa per garantir-ne la planitud i el tractament superficial desitjat.
16. Un cop formigonada la llosa estructural es garantiran les condicions òptimes pel procés de curació
del formigó. El bon curat del formigó redueix els efectes de la retracció i la fissuració associada.
17. Passats 60 dies de la formigonada, es procedirà al segellat de les possibles fissures per retracció,
si n'hi ha. El segellat es farà amb morters fluids o resines epoxi.
18. Segellat perimetral de la llosa amb una massilla de poliuretà sobre un fons de junta col·locat
prèviament.
19. Col·locació dels acabats finals de la llosa amb el paviment de la pista esportiva i el marcatge de
les pistes de bàsquet i handbol necessàries. Aquesta partida no s'inclou en el present projecte.

MD 2. QUADRE DE SUPERFÍCIES
La superfície total d’actuació és d'uns 440 𝑚 aproximadament.
15,75 𝑚 · 27,90 𝑚 ≅ 440 𝑚
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
MC 1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
MC 1.1. TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Prèviament a l’inici de les tasques de rehabilitació i de construcció, es realitzarà la neteja de les àrees
d’intervenció.
Abans de començar les diferents tasques de rehabilitació de l’edifici, caldrà enretirar qualsevol element
que pugui generar inseguretat cap als treballadors o altres persones.
Es localitzaran totes les instal·lacions que passin per qualsevol de les àrees d’intervenció i que es vegin
afectades per la intervenció.
S’adoptaran les mesures pertinents per tal de no afectar aquelles instal·lacions que no s’hagin de
desmuntar. Es desmuntaran totes les instal·lacions que es trobin en elements que s’hagin d’enretirar,
enderrocar o substituir. En la mesura que sigui possible, els elements desmuntats es guardaran i es
tornaran a muntar posteriorment.
Abans de començar els treballs es procedirà al tancament perimetral de l’obra amb tanca de 2 metres
d’alçada.

MC 1.2. ENDERROCS
Com s’ha comentat en la descripció de la primera actuació, els treballs d’enderrocs consistiran en el
repicat mecànic de la solera existent, només és l'àmbit de la pista esportiva del pavelló.
Els treballs d'enderroc han de permetre la classificació i reciclatge correcte dels materials estructurals
principals:
 Acer:
Les armadures d'acer de la llosa existent es duran a una planta de reciclatge
 Formigó: El formigó de la llosa enderrocada es repicarà per generar la grava de reblert descrita
en el projecte, de tal manera que es reutilitzi de forma efectiva i es minimitzin els residus i
l'emissió de 𝐶𝑂 .
En el mateix procés de retirada de la llosa existent, s’aniran desmuntant les instal·lacions que es puguin
veure afectades.

MC 1.3. SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI
En aquesta obra no cal intervenir en la fonamentació existent de l'edifici ja que es va resoldre amb
fonamentacions profundes (pilons) i no s'hi han detectat patologies associades. La intervenció estructural
proposada és independent de l'estructura existent del pavelló actual.
El present projecte només intervé en la llosa de la pista esportiva, que consisteix en retirar la solera
existent i substituir-la per una nova llosa estructural de formigó armat amb fibres recolzada sobre un
conjunt de nous micropilons.
Tal i com s'indica a l'estudi geotècnic realitzat el mes d'abril de 2021, adjuntat en l'ANNEX 1 INFORME
GEOTÈCNIC, les patologies de la pista esportiva es troben associades a la presència d’un reblert antròpic
d’un gruix comprès entre els 6,8 𝑚 i els 9,8 𝑚 (en els punts de sondeig), amb unes baixes
característiques geotècniques i que presenta un elevat contingut en restes de runes i de matèria
orgànica. Degut a l’elevat gruix de la unitat de reblert, i al fet que les capes inferiors són les que
presenten pitjor qualitat, la substitució del reblert per un de nou és poc viable. La opció recomanada és
recalçar la solera amb micropilons encastats al Substrat Terciari, per sota del reblert.
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En la taula següent es resumeixen les conclusions i els valors de les característiques geotècniques més
rellevants dels dos estrats definits en l'estudi.
-

La successió litostratigràfica obtinguda ha estat la següent:
o Unitat de reblert d’un espessor comprès entre 6.80 m i 9.80 m. Aquesta unitat no es
considera apte pel recolzament de cap tipus de fonamentació. Cal indicar que, es detecten
nivells de restes de runes i d’argiles i llims negrencs amb abundants restes antròpiques i de
matèria orgànica
o Substrat Terciari constituït per argiles margoses marrons a marró verdosos amb nivells de
sorres fines. Presenta consistències fermes a dures i compacitats denses.

-

Degut a l’elevat gruix que presenta la unitat de reblert i a les seves característiques geotècniques
i litològiques, per poder resoldre les patologies de la solera es preveu executar una nova solera
recolzada sobre micropilons que s’encastaran al Substrat Terciari. En aquest sentit, el coeficient
de reducció de capacitat estructural per vinclament del micropiló per la unitat de reblert es pot
estimar en 𝐶 = 8. Els valors pel disseny d’aquesta fonamentació profunda es resumeixen a la
taula següent:
Assaigs de
Laboratori
UNITAT DE
REBLERT

Assaigs de
Penetració

UNITAT LITOLÒGICA

Adherència
Micropiló Terreny

Assaigs de
Laboratori
SUBSTRAT
TERCIARI
Assaigs de
Penetració
Adherència
Micropiló Terreny

Densitat natural
Cohesió
Angle de fregament intern
Assaig DPSH
Assaig SPT
Injecció
Densitat natural
Classificació
Humitat natural
Índex d’inflament Lambe
Canvi potencial de volum
Contingut en sulfats
Compressió simple
Assaig DPSH
Assaig SPT
Injecció

𝜌 (𝑡/𝑚 )
𝑐 (𝑘𝑔/𝑐𝑚 )
𝜑 (º)
𝑁20 (nº cops/20𝑐𝑚)
𝑁30 (nº cops/30𝑐𝑚)
𝐼𝐺𝑈 (𝑘𝑔/𝑐𝑚 )
𝐼𝑅 (𝑘𝑔/𝑐𝑚 )
𝐼𝑅𝑆 (𝑘𝑔/𝑐𝑚 )
𝜌 (𝑡/𝑚 )
𝑈𝑆𝐶𝑆
𝑊 (%)
𝐼 (𝑀𝑃𝑎)
𝐶𝑃𝑉
(𝑚𝑔 𝑆𝑂 /𝑘𝑔 mostra)
𝑞 (𝑘𝑔/𝑐𝑚 )
𝑁20 (nº cops/20𝑐𝑚)
𝑁30 (nº cops/30𝑐𝑚)
𝐼𝐺𝑈 (𝑘𝑔/𝑐𝑚 )
𝐼𝑅 (𝑘𝑔/𝑐𝑚 )
𝐼𝑅𝑆 (𝑘𝑔/𝑐𝑚 )

1,70 - 1,75
Nul·la - 0,05
24,5 - 25,5
3 - 21
2-8
No es considera
No es considera
No es considera
2,06 - 2,18
𝐶𝐿 − 𝑆𝐶
13,4 - 17,8
0,08 - 0,09
No crític-Marginal
< 499
2,09 - 5,46
8 - rebuig
32 - rebuig
2,2
2,8
3,4

-

Per a l’execució de les fonamentacions, cal tenir en compte la heterogeneïtat, la presència
d’abundants restes antròpiques i la baixa a nul·la cohesió que pot presentar la unitat de reblert.
També l’elevada consistència que presenta el Substrat Terciari i la possible presència de nivell
freàtic.

-

No es detecta el nivell freàtic fins a la fondària màxima assolida pels sondeigs. No obstant, en
èpoques d’elevades precipitacions, es podrien detectar circulacions d’aigua pels trams més
permeables o pels límits estratigràfics.

-

No s’han de considerar riscos de l’agressivitat del terreny enfront del formigó segons la norma
𝐸𝐻𝐸 − 08. El Substrat Terciari presenta un grau d’expansivitat marginal (baix-mig).

-

L’acceleració sísmica bàsica (𝑎 ) de Sant Quirze del Vallès és de 0,04.

-

El terme municipal del pavelló queda inclòs en la classificació del grup de municipis de la 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼
segons el 𝐷𝐵 − 𝐻𝑆 6 Protecció enfront la exposició al radó.

-

Els resultats i conclusions obtingudes en aquest estudi, es basen únicament en els treballs
realitzats dins la zona d’estudi.
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MC 1.4. SISTEMA ESTRUCTURAL
L’edifici del Pavelló Sant Quirze Bàsquet es va construir l’any 1990 i té una planta rectangular de 28,5 𝑚
de llargada per 23,8 𝑚 d’amplada, dels quals 28,5 𝑚 x 16,0 𝑚 estan ocupats per la pista de joc. La franja
restant, de 28,5 x 7,8 metres està ocupada per la resta de programa del pavelló, corresponent a
vestidors, serveis i magatzems a la planta baixa i a les grades dels espectadors a la planta primera.
Estructuralment consta de 6 pòrtics, separats 4 metres entre ells i compostos per encavallades
metàl·liques triangulades, les quals estan suportades en els seus extrems per pilars, també metàl·lics,
formats per perfils HEB. Aquests pòrtics estan travats transversalment per perfils I soldats als pilars
formant nusos rígids i pels tancaments d’obra de fàbrica que estan ataconats contra les ànimes dels
pilars.
La coberta, que té forma cilíndrica, està resolta amb panells de xapa metàl·lica ondulada suportada sobre
corretges metàl·liques.
Les façanes estan formades per murs obra de fàbrica ceràmica de 30 𝑐𝑚 de gruix. En els testers, on la
façana assoleix major alçada, aquests murs estan enrigidits cada 5,50 metres mitjançant pilastres, també
d’obra ceràmica, de 30 x 60 𝑐𝑚 de secció.
La solera de la pista està formada per una llosa de formigó pintada superiorment. Presenta unes
esquerdes importants, que estan situades en direcció esbiaixada respecte dels plans de les façana i en les
zones properes al perímetre de la pista, que denoten un assentament diferencial de la zona central de la
pista.
La solució proposada en aquest projecte és l’enderroc de la solera existent i la construcció d’una nova
solera de formigó armat suportada per una fonamentació profunda a base de micropilons, els quals se
situaran de forma regular en tota la superfície de la pista i s'encastaran a l'estrat resistent.

Figura 13.

Detall de l'esquema de la nova llosa estructural de la pista del pavelló.

La nova llosa serà formigó armat i reforçat amb fibres. L'armadura serà d'acer 𝐵500 − 𝑆𝐷 disposada en
dues malles, una a cada cara, amb un recobriment nominal de 40 𝑚𝑚. L'armadura està dimensionada
per resistir els esforços de flexió provocats pel pes propi i les sobrecàrregues d'ús. Les fibres de reforç
estan destinades a millorar les prestacions estructurals de la llosa, així com minimitzar els efectes de la
retracció. Les fibres seran d'acer de tipus 𝐼 i conformades en els seus extrems (forma Ω), complint la
norma 𝑈𝑁𝐸 83500 − 1 i amb una dosificació mínima de 10 𝑘𝑔/𝑚 .
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Les fibres seran tipus 𝐷𝑅𝐴𝑀𝐼𝑋 3𝐷 80/60𝐵𝐺 o equivalent amb una longitud de 60 𝑚𝑚 i un diàmetre
equivalent de 0,75 𝑚𝑚, definint una esveltesa de 80. L'àrid serà calcari amb una mida màxima de 20
𝑚𝑚. El ciment utilitzat serà, com a mínim, del tipus 𝐶𝐸𝑀 𝐼 42,5𝑅. El formigó serà de consistència fluida,
resistent a l'erosió i amb una resistència mínima 𝑓 = 30 𝑀𝑃𝑎.
𝐻𝐴𝐹 − 30/𝐴 − 2,5 − 2/𝐹/20 − 60/𝐼𝐼𝑎 + 𝐸
Els micropilons seran del tipus 𝐼𝐺𝑈, d'injecció global unificada de beurada de ciment pòrtland de
resistència mínima de 𝑓 = 40 𝑀𝑃𝑎 i armadura interior formada per un tub d'acer tipus 𝑇𝐼𝑇𝐴𝑁 73/53 o
equivalent. Les unions entre els diversos trams de tub es faran amb sistemes que no redueixin la secció
estructural del tub, com els maneguets roscats exteriors.
L'execució dels micropilons es realitzarà amb beurada de ciment per garantir l'estabilitat de la perforació,
sobretot en el tram de la Unitat de Reblert. Els micropilons seran de 18,1 𝑚 de longitud, amb un
encastament mínim de 8,30 𝑚 en el Substrat Terciari.
Els micropilons s'ancoren a la llosa a través d'unes armadures soldades a una placa d'acer que està fixada
al tub estructural del micropiló. Aquest detall, juntament amb la creueta de punxonament, garanteixen la
transmissió correcta i efectiva de les tensions entre la llosa i els seus suports.

Figura 14.

Detall de l'esquema dels micropilons de suport de la nova llosa estructural.

MC 1.5. SISTEMES ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
No és d’aplicació ja que el projecte només intervé en la llosa de la solera de la pista esportiva.

MC 1.6. SISTEMES D'ACABATS INTERIORS
Es defineix un acabat de la superfície superior de la llosa de formigó amb un remolinat antilliscant.
També es contempla la injecció de les possibles fissures de retracció del formigó amb morters fluids o
resines epoxi, així com el segellat perimetral de la llosa amb massilla de poliuretà.
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El paviment de la pista esportiva no s'inclou en aquest projecte, però ha de reunir les característiques
adients de lliscament, absorció del xocs i abrasivitat òptimes per a una pista esportiva interior.

MC 2. TERMINI I FASES DE L’OBRA
El termini d’execució de l’obra està previst de 4 mesos (16 setmanes), en funció dels recursos destinats.
Les obres s’organitzaran principalment en tres fases, que són les següents:
FASE 1: La primera fase de l’obra consisteix en l'execució dels micropilons de
fonamentació de la nova solera de la pista esportiva.
Termini d'execució previst: 3 setmanes.
FASE 2: Durant aquesta fase es realitzarà el repicat i reutilització de la solera existent.
També inclou la preparació del terreny per a l'execució de la tercera fase.
Termini d'execució previst: 3 setmanes.
FASE 3: Construcció de la nova solera de la pista esportiva i execució de la capa de
paviment esportiu (no inclòs).
Termini d'execució previst: 10 setmanes.

MC 3. PERÍODE DE GARANTIA PROVISIONAL
El període de garantia del projecte serà el que es defineix al Plec de Clàusules Administratives.

MC 4. FÓRMULES DE REVISIÓ DE PREUS
La revisió de preus del contracte serà la que estableixi el Plec de Clàusules Administratives particulars de
la licitació.

MC 5. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I LA SEVA JUSTIFICACIÓ
La classificació de l’empresa contractista haurà de ser la següent, segons està regulat en el Llibre I, Títol
II, Capítol II del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Grup

Subgrup

Classificació

A) MOVIMENTS DE
TERRES I PERFORACIONS

1. Desmuntatges i buidatges

A.1

C) EDIFICACIONS

1.
2.
6.
7.

C.1
C.2
C.6
C.7

K) ESPECIALS

1. Fonaments especials

K.1

Categoria

de 120.000 € a 360.000 €.

c)

Demolicions
Estructures de fàbrica o formigó
Paviments, enllosats i enrajolats
Aïllaments i impermeabilitzacions

MC 6. DECLARACIÓ SOBRE SI ES TRACTA D’UNA OBRA COMPLERTA O
FRACCIONADA
Es tracta d’una obra complerta.
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AN.

ANNEXES

AN 1. RELACIÓ DE LA NORMATIVA BÀSICA D’APLICACIÓ
En el present projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció i s’ha redactat
tenint en compte les “normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda” en general
i en concret el Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción
de proyectos y dirección de obras de edificación".
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i
normes harmonitzades que la despleguen.
A continuació adjuntem una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarca que
en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

Normativa d’edificació
NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ
ASPECTES GENERALS
 Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: Ley 52/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
 Código Técnico de la Edificación, CTE
o RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/01/2008)
o Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
o RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no
discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)
o Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
o Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades
(BOE 08/11/2013)
o Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
o RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació
(BOE 27/12/2019).
 Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
 Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
 Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE:
24/7/91)
 Certificado final de dirección de obres
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)
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REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ
ÚS DE L’EDIFICI
Habitatge
 Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
 Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge,
tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge.
 Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.
Llocs de treball
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza
de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971)
 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)
Altres usos
 Segons reglamentacions específiques.
ACCESSIBILITAT
 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de
oportunidades y no discriminación y acceso universal.
 CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
 CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
 Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
 Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)
SEGURETAT ESTRUCTURAL
 CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
 CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural
o SE-1 Resistència i estabilitat
o SE-2 Aptitud al servei
 CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
 CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
 CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
o SI-1 Propagació interior
o SI-2 Propagació exterior
o SI-3 Evacuació d'ocupants
o SI-4 Instal·lacions de protecció contra incendis
o SI-5 Intervenció de bombers
o SI-6 Resistència estructural al incendi
 Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

19
AJ-SQV-SOLERA-MEMORIA_a.docx




Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10)
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per
projectes a Barcelona)

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT
 CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
 CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
o SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
o SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
o SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
o SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
o SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
o SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
o SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
o SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
o SUA-9 Accessibilitat
SALUBRITAT
 CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
 CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
o HS-1 Protecció enfront de la humitat
o HS-2 Recollida i evacuació de residus
o HS-3 Qualitat de l’aire interior
o HS-4 Subministrament d’aigua
o HS-5 Evacuació d’aigües
o HS-6 Protecció enfront a l'exposició al radó
 Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL
 CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
 CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
 Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
 Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
 Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
 Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
 Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
 Ordenances municipals
ESTALVI D’ENERGIA
 CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
 CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
o HE-0 Limitació del consum energètic
o HE-1 Condicions pel control de la demanda energètica

20
AJ-SQV-SOLERA-MEMORIA_a.docx



o HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques
o HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació
o HE-4 Contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d’aigua calenta sanitària
o HE-5 Generació mínima d'energia elèctrica
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI
SISTEMES ESTRUCTURALS
 CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
o CTE DB SE-AE Document Bàsic Accions a l’edificació
o CTE DB SE-C Document Bàsic Fonaments
o CTE DB SE-A Document Bàsic Acer
o CTE DB SE-M Document Bàsic Fusta
o CTE DB SE-F Document Bàsic Fàbrica
o CTE DB SI-6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
 NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008, de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
 Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer
estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir
indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
 NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
SISTEMES CONSTRUCTIUS
 CTE DB HS-1 Protecció enfront de la humitat
 CTE DB HS-6 Protecció contra l’exposició al radó
 CTE DB HR Protecció davant del soroll
 CTE DB HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica
 CTE DB SE-AE Accions en l’edificació
 CTE DB SE-F Fàbrica i altres
 CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI-1 i SI-2, Annex F
 CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA-1 i SUA-2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
 Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
 Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Instal·lacions d’ascensors
 Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de
seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
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Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66) correcció d’errades (BOE: 20/9/66) modificacions (BOE: 28/11/73;
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87) modificacions (DOGC:
7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones
periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de màquines
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció
periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció
tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció,
aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
 CTE DB HS-2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
 Ordenances municipals
Instal·lacions d’aigua
 CTE DB HS-4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
 CTE DB HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d'ACS.
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
 Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
 Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
 Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
 Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
 Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els
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habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
 CTE DB HS-5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
 Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
 Ordenances municipals
Instal·lacions de protecció contra el radó
 CTE DB HS-6 Protecció contra l’exposició al radó
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació
(BOE 27/12/2019).
Instal·lacions tèrmiques
 CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
 RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
 Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
 Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
 Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Instal·lacions de ventilació
 CTE DB HS-3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
 RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
 CTE DB SI-3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
 Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias.
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
o ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en
depósitos fijos
o ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso
propio
o ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
 Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
 Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instruccions
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que
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contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Gas-oil
 Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
Instal·lacions d’electricitat
 REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
 Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja
tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
 CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
 Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies
elèctriques
 Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros
de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
 Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
 Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
 Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la
xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
 Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les
instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
 Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les
instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de
Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
 Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies
elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
 Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de
baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines
Instal·lacions d’il·luminació
 CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
 CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
 REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
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Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions
 Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005);
modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificacions
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
 Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior
de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
 Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de
su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
Instal·lacions de protecció contra incendis
 RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
 Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
 CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
 Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Instal·lacions de protecció al llamp
 CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS
 Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)
CONTROL DE QUALITAT
Marc general
 Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
 Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC:
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
 Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD
1329/1995.
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Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix
l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de Cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS
 Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
 Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció
i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
 Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
 Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residus
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
 Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
LLIBRE DE L’EDIFICI
 Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002, (BOE 31/12/02); Modificació pels
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105
 Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
 Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

Altres normatives
GENERAL
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012)
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010)
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 24/7/2006)
 Código Técnico de la Edificación. DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los
bomberos (BOE 28/03/2006)
 RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales,
RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004)
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1:
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
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Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2:
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de
28/04/1995)
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics
urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)
Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003)

VIALITAT
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones
de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003)
 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE 12/12/2003)
 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE 2/02/2000)
 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje
superficial” (BOE 23/05/1990)
 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).
 ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones
y Aceros. (BOE 6/3/2002) Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del
BOE
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de
Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions
(18/03/2002) Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010)

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm.
1649 de 25/09/1992)
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de
Barcelona. (BOP 22/05/1991)
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic
hidràulic. (BOE 6/6/2003)
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de
Catalunya. (DOGC 21/11/2003)
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua i el consumo humano. (BOE 21/02/2003)
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de aguas. (BOE 24/07/01)
 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99)
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Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua. (BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”
Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità.
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors

HIDRANTS D’INCENDI
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
incendios”. (BOE 14/12/1993)
XARXES DE SANEJAMENT
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament. (DOGC 29/05/2003)
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE 20/12/1995)
 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones”. (BOE 23/09/1986)
ÀMBIT MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL:
 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. (Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOPB 14/06/2004)
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona. Títol V: Sanejament
d’aigües residuals i pluvials. (BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999)
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT
 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones complementarias”: (BOE 4/09/2006)
 ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización.
 ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos
fijos
 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
 Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” (BOE
21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y
sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
General
 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico. (BOE 28/11/1997)
 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución
comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica. (BOE 27/12/2000) correcció d’errades
(BOE 13/03/2001)
Alta Tensió
 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”. (BOE: 19/3/2008)
modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de
22/2/2007).
 NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió
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NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió

Baixa Tensió
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002).
En particular:
 ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
 ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
 ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
 ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
 ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
 ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de
22/2/2007)
 NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió
 NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió
Centres de Transformació
 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
centrales eléctricas y centros de transformación”. (BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE
18/01/83)
 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros
de transformación”. (BOE 01/08/1984)
 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE
26/06/1984)
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC 22/2/2007)
 NTP – CT Centres de transformació en edificis
 NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural
Enllumenat públic
 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE 19/11/2008)
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. (DOGC
12/06/2001)
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITCBT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002)
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.
XARXES DE TELECOMUNICACIONS
 Especificacions tècniques de les Companyies
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AN 2. PRESTACIONS DE L’EDIFICI
Compliment del CTE
L'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació estableix que:

Article 2.2. El CTE s’aplicarà a les obres d’edificació de nova construcció, excepte a aquelles
construccions de senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva, que no tinguin
caràcter residencial o públic, ja sigui de forma eventual o permanent, que es
desenvolupin en una sola planta i no afectin a la seguretat de les persones.
Article 2.3. Igualment, el CTE s'aplicarà també a intervencions en els edificis existents i el seu
compliment es justificarà en el projecte o en una memòria (…)
Article 2.4. En les intervencions en edificis existents el projectista haurà d'indicar en la
documentació del projecte si la intervenció inclou o no actuacions en l'estructura
preexistent (…)
Article 2.4. En tot canvi d'ús característic d'un edifici existent s'hauran de complir les
exigències bàsiques del CTE. Quan un canvi d'ús afecti únicament a part d'un
edifici o d'un establiment, es compliran les citades exigències en els termes que
s'estableixen en els Documents Bàsics del CTE.
Es considera que les intervencions en edificis existents són totes aquelles actuacions que tinguin per
objectiu algun dels següents motius:
a) L’adequació estructural, considerant com a tal les obres que proporcionin a l’edifici condicions de
seguretat constructiva, de forma que es pugui garantir la seva estabilitat i residència mecànica.
b) L’adequació funcional, entenent com a tal la realització de les obres que proporcionin a l’edifici
millors condicions respecte els requisits bàsics als que es refereix el CTE. Es consideren, en tot
cas, obres d’adequació funcional dels edificis, les actuacions que tinguin per objectiu la supressió
de barreres i la promoció de l’accessibilitat, conforme a la normativa vigent.
c)

La remodelació d’un edifici amb habitatges que tingui per objectiu modificar la superfície
destinada a habitatge o modificar el número d’aquests, o la remodelació d’un edifici sense
habitatges que tingui per objectiu crear-los.

En el cas del present projecte, es considera que es tracta d’una intervenció parcial d'una construcció
existent i, per tant, es justificaran els documents bàsics que afectin estrictament als element d'aquesta
intervenció. Així, només s'indicaran i es justificaran aquelles exigències que afecten a la nova llosa
estructural de la pista del pavelló Sant Quirze Bàsquet.
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CTE - Seguretat Estructural
Apartat

Procedeix

No procedeix

SE-1

RESISTÈNCIA I ESTABILITAT

X

SE-2

APTITUD AL SERVEI

X

SE-AE

BASES DE CÀLCUL I ACCIONS A
L’EDIFICACIÓ

X

SE-C

FONAMENTS

X

EHE-08

FORMIGÓ

X

SE-A

ACER

X

SE-F

FÀBRICA

X

SE-M

FUSTA

X

Es justifica la comprovació de l'estructura de la nova llosa estructural i de la nova fonamentació que
s’intervé en l'àmbit de la intervenció del projecte.

SE-1. RESISTÈNCIA I ESTABILITAT.
L'estructura de qualsevol edificació ha de garantir:
-

L'estabilitat general de l'estructura i també la de tots els seus elements.

-

La resistència de totes les parts que formen l'estructura.

-

Que les deformacions dels elements estructurals siguin compatibles amb els elements
constructius que suporten.

Es considera que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l'edifici o d'una part independent del mateix, si
per a totes les situacions de dimensionament pertinents, es compleix la següent condició:
𝐸
essent:

,

< 𝐸

,

𝐸

,

valor de càlcul de l'efecte de les accions desestabilitzadores.

𝐸

,

valor de càlcul de l'efecte de les accions estabilitzadores.

Es considera que hi ha suficient resistència de l'estructura portant, d'un element estructural, secció, punt
o d'una unió entre elements, si per a totes les situacions de dimensionament pertinents, es compleix la
següent condició:
𝐸 < 𝑅
essent:

𝐸

valor de càlcul de l'efecte de les accions.

𝑅

valor de càlcul de la resistència corresponent.

Per a garantir les condicions anteriors, l'estructura s'ha calculat donant compliment als següents
requeriments:
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-

Estabilitat global de l'edifici. S'ha tingut en compte l'establert al Document Bàsic de Seguretat
Estructural.

-

Resistència de l'estructura de l'edifici. S'ha tingut en compte, segons la tipologia de cada cas,
l'establert en els següents Documents:

-

Seguretat Estructural: Bases de càlcul i accions a l'edificació.

-

Seguretat Estructural: Fonaments.

-

EHE-08: Instrucció de Formigó Estructural.

-

Seguretat Estructural: Acer.

-

Seguretat Estructural: Fàbrica.

-

Seguretat Estructural: Fusta.

Els càlculs s'han fet a partir de les accions indicades al Documento Básico SE-AE, Seguridad Estructural
Acciones en la Edificación, combinades de la següent manera:
Combinació de les accions persistents o transitòries
S’ha comprovat el compliment d’aquesta exigència segons l’article 4.2.2 del Documento Básico SE
Seguridad Estructural considerant el valor de càlcul dels efectes de les accions corresponents a una
situació persistent o transitòria segons l’expressió:
𝛾

·𝐺

,

,

+𝛾 ·𝑃+ 𝛾

·𝑄

,

+

,

𝛾

,

·𝜓

,

·𝑄

,

On es considera l’actuació simultània de:
-

Totes les accions permanents, en valor de càlcul (𝛾 · 𝐺 ), inclòs el pretesat (𝛾 · 𝑃).

-

Una acció variable qualsevol, en valor de càlcul (𝛾
de l’altre successivament en els diferents anàlisi.

-

La resta d’accions variables, en valor de càlcul de combinació (𝛾 · 𝜓 · 𝑄 ).

,

·𝑄

,

), adaptant-se com a tal una al darrera

Combinació de les accions extraordinàries
S’ha comprovat el compliment d’aquesta exigència segons l’article 4.2.2 del Documento Básico SE
Seguridad Estructural considerant el valor de càlcul dels efectes de les accions corresponents a una
situació extraordinària segons l’expressió
𝛾

,

·𝐺

,

+𝛾 ·𝑃+𝐴 + 𝛾

,

·𝜓 ·𝑄

,

+

𝛾

,

·𝜓

,

·𝑄

,

On es considera l’actuació simultània de:
-

Totes les accions permanents, en valor de càlcul (𝛾 · 𝐺 ), inclòs el pretesat (𝛾 · 𝑃).

-

Una acció accidental qualsevol, en valor de càlcul (𝐴 ), realitzant tantes combinacions
independents com accions accidentals hi ha.

-

Una acció variable, en valor de càlcul freqüent (𝛾 , · 𝜓 · 𝑄
darrera de l’altre successivament en els diferents anàlisi.

-

La resta d’accions variables, en valor de càlcul gairebé permanent (𝛾 · 𝜓 · 𝑄 ).

,

) , adaptant-se com a tal una al

En situació extraordinària, tots els coeficients de seguretat, 𝛾, són iguals a zero quan el seu efecte és
favorable, o a la unitat si és desfavorable, en els termes anteriors.
En aquestes combinacions s'han considerat els següents coeficients parcials i de simultaneïtat següents:

32
AJ-SQV-SOLERA-MEMORIA_a.docx

Tipus de verificació

(1)

Tipus d'acció

Situació persistent o transitòria
desfavorable

favorable

Pes propi, pes del terreny

1.35

0.80

Empenta del terreny

1.35

0.70

Pressió de l'aigua

1.20

0.90

Variable

1.50

0

desestabilitzadora

estabilitzadora

Pes propi, pes del terreny

1.10

0.90

Empenta del terreny

1.35

0.80

Pressió de l'aigua

1.05

0.95

Variable

1.50

0

Permanent
Resistència

Permanent
Estabilitat

(1)

Els coeficients corresponents a la verificació de la resistència del terreny s'estableixen al DB-SE-C.
Taula 1

Coeficients parcials de seguretat (𝛾) de les accions.

𝜓

𝜓

𝜓

Zones residencials (categoria A)

0.7

0.5

0.3

Zones administratives (categoria B)

0.7

0.5

0.3

Zones destinades al públic (categoria C)

0.7

0.7

0.6

Zones comercials (categoria D)
Zones de trànsit i aparcament de vehicles lleugers amb un pes total
inferior a 30 kN (categoria F)
Cobertes transitables (categoria G)

0.7

0.7

0.6

0.7

0.7

0.6

(2)

(2)

(2)

Cobertes accessibles només per a manteniment (categoria H)

0

0

0

Altituds > 1000 m

0.7

0.5

0.2

Altituds < 1000 m

0.5

0.2

0

Vent

0.6

0.5

0

Temperatura

0.6

0.5

0

Accions variables del terreny

0.7

0.7

0.7

Sobrecàrrega superficial d'us (categories segons DB-SE-AE)

Neu

(2)

En les cobertes transitables, s'adoptaran els valors corresponents a l'ús des del qual s'accedeix.
Taula 2

Coeficients de simultaneïtat (𝜓).
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SE-2. APTITUD AL SERVEI
Es considera que hi ha un comportament adequat, en relació amb les deformacions, les vibracions o la
deterioració, si es compleix, per a les situacions de dimensionament pertinents, que l'efecte de les
accions no supera el valor límit admissible establert per aquest efecte.
Les combinacions d'accions característiques considerades en estat límit de servei són les següents:
Combinació d'accions
1.

Per cada situació de dimensionament i criteri considerat, els efectes de les accions s'han determinat
a partir de la corresponent combinació d'accions i influències simultànies, d'acord amb els criteris
que s'estableixen a continuació.

2.

Els efectes deguts a les accions de curta duració que poden resultar irreversibles, s'han determinat
mitjançant combinacions d'accions, del tipus denominat característica, a partir de l'expressió:
𝐺

,

+P+𝑄

,

+

𝜓

,

·𝑄

,

és a dir, considerant l'actuació simultània de:
a) totes les accions permanents, en valor característic (𝐺 ), inclòs el pretesat (𝑃).
b) una acció variable qualsevol, en valor característic (𝑄 ), havent d'adoptar-se com a tal una
després d'una altra successivament en diferents anàlisis.
c)
3.

la resta de les accions variables, en valor de combinació (𝜓 · 𝑄 ).

Els efectes deguts a les accions de curta duració que poden resultar reversibles, s'han determinat
mitjançant combinacions d'accions, del tipus denominat freqüent, a partir de l'expressió:
𝐺

,

+P+𝜓

,

·𝑄

,

+

𝜓

,

·𝑄

,

és a dir, considerant l'actuació simultània de:
a) totes les accions permanents, en valor característic (𝐺 ), inclòs el pretesat (𝑃).
b) una acció variable qualsevol, en valor freqüent (𝜓 · 𝑄 ), havent d'adoptar-se com a tal una
després d'una altra successivament en diferents anàlisis.
c)
4.

la resta de les accions variables, en valor gairebé permanent (𝜓 · 𝑄 ).

Els efectes deguts a les accions de llarga durada, s'han determinat mitjançant combinacions
d'accions, del tipus denominat gairebé permanent, a partir de l'expressió:
𝐺

,

+P+

𝜓

,

·𝑄

,

a) totes les accions permanents, en valor característic (𝐺 ), inclòs el pretesat (𝑃).
b) totes les accions variables, en valor gairebé permanent (𝜓 · 𝑄 ).
Deformacions
Fletxes
1.

Segons el DB-SE, quan es considera la integritat dels elements constructius, s'admet que l'estructura
horitzontal d'un pis o coberta és suficientment rígida si, per a qualsevol de les seves peces davant de
qualsevol combinació d'accions característica, considerant només les deformacions que es
produeixen després de la posada en obra de l'element, la fletxa relativa és menor de:
a) 1/500 en pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes.
b) 1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes.
c)

1/300 en la resta de casos.
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2.

Quan es considera el confort dels usuaris, s'admet que l'estructura horitzontal d'un pis o coberta és
suficientment rígida si, per a qualsevol de les seves peces, davant de qualsevol combinació d'accions
característica, considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és menor de 1/350.

3.

Quan es considera l'aparença de l'obra, s'admet que l'estructura horitzontal d'un pis o coberta és
suficientment rígida si, per a qualsevol de les seves peces, davant de qualsevol combinació d'accions
gairebé permanent, la fletxa relativa és menor de 1/300.

4.

Les condicions anteriors s'han de verificar entre dos punts qualssevol de la planta, prenent com a
llum el doble de la distància entre ells. En general, s'ha de realitzar aquesta comprovació en dues
direccions ortogonals.

5.

Cal recordar que en els casos que els elements són fràgils (com per exemple envans, paviments) i
reaccionin de manera sensible davant de les deformacions (fletxes o desplaçaments horitzontals) de
l'estructura portant, a més de la limitació de les deformacions s'adoptaran (indicats als detalls del
projecte d'arquitectura) mesures constructives apropiades para evitar danys. Aquestes mesures
resulten particularment necessàries si aquests elements tenen un comportament fràgil.

Desplaçaments horitzontals
1.

Segons el DB-SE, quan es considera la integritat dels elements constructius, s'admet que l'estructura
global té suficient rigidesa lateral si, davant de qualsevol combinació d'accions característica, el
desplom és menor de:
a) desplom total: 1/500 de l'altura total de l'edifici.
b) desplom local: 1/250 de l'altura de la planta, en qualsevol d'elles.

2.

Quan es considera l'aparença de l'obra, s'admet que l'estructura global té suficient rigidesa lateral si,
davant de qualsevol combinació d'accions gairebé permanent, el desplom relatiu és menor de 1/250.

3.

En general es suficient que aquestes condicions se satisfacin en dues direccions sensiblement
ortogonals en planta.

Figura 15

Desploms

Vibracions
1.

Segons el DB-SE, un edifici es comporta adequadament davant de vibracions degudes a accions
dinàmiques (freqüència d'excitació) si s'aparta suficientment de les seves freqüències pròpies.

2.

S'admet que una planta de pis susceptible de sofrir vibracions per efecte rítmic de les persones, és
suficientment rígida, si la freqüència pròpia és major de:
a) 8 𝐻𝑧, en gimnasos i poliesportius.
b) 7 𝐻𝑧 en sales de festa i locals de pública concurrència sense seients fixes.
c)

3,4 𝐻𝑧 en locals d'espectacles amb seients fixes.
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Efectes del temps
Durabilitat
1.

Cal garantir que la influència de les accions químiques, físiques o biològiques a les que està sotmès
l'edifici no comprometen la seva capacitat portant.

2.

En estructures d'edificació normals, resulta suficient l'aplicació de mesures preventives relacionades
amb les característiques dels materials, els detalls constructius, els sistemes de protecció o els
efectes de les accions en condicions de servei.

Fatiga
1.

En general, en edificació no resulta necessari comprovar l'estat límit de fatiga, a excepció dels
elements estructurals interns dels equips d'elevació.

2.

Caldrà fer la comprovació a fatiga d'altres elements sotmesos a accions variables repetitives
procedents de maquinàries, onatge, càrregues de transit i vibracions provocades pel vent.

Efectes reològics
1.

Cal tenir en compte la variació en el temps dels efectes reològics dels diferents materials que
composen l'estructura.

COMPROVACIONS REALITZADES
Les comprovacions estructurals s'han realitzat amb el programa de càlcul matricial de barres TRICALC
v13.0 amb els requeriments descrits en els apartat anteriors i amb les càrregues descrites a continuació.
El model de càlcul és una llosa plana horitzontal recolzada per 28 pilars interiors i amb el perímetre lliure.
Els pilars interiors modelen els micropilons de la fonamentació i tenen una altura de 2 metres; distància
lliure prevista en la zona de reblert sense cohesió de les primeres capes del terreny. Els micropilons estan
encastats en el seu extrem inferior.

Figura 16

Model geomètric de càlcul. En planta a l'esquerra i en axonometria a la dreta.

Els valors de les càrregues definides en aquest model de càlcul es descriuen a continuació:
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Estats de càrregues:
Llosa de la solera de la pista esportiva:
- Pes propi de la solera (28 𝑐𝑚 de cantell): ................................................. 7,00 𝑘𝑁/𝑚
- Pes del paviment: ................................................................................... 1,00 𝑘𝑁/𝑚
- Sobrecàrrega d’ús

(2)

: ............................................................................. 10,00 𝑘𝑁/𝑚
TOTAL:

18,00 𝒌𝑵/𝒎𝟐

La sobrecàrrega d'ús inclou les sobrecàrregues produïdes per les operacions de manteniment.

(2)

Comprovació enfront dels estats límits de servei:
Les deformacions obtingudes del model de càlcul es mostren en la imatge següent.

Figura 17

Deformada de la llosa de la solera de la pista esportiva.

S’han comprovat que el coeficient 𝐾 de les deformacions (resultant de la divisió entre la deformació
admissible 𝛿
i la deformació de càlcul 𝛿 ) sigui sempre superior a 1.
𝐾=
essent:

𝛿
𝛿

>1

𝛿

la màxima deformació vertical elàstica obtinguda en el càlcul a partir de les accions
característiques

𝛿

la fletxa admissible adoptada

En el cas de l'estructura analitzada, corresponent a la llosa de la solera d'una pista esportiva, que no ha
de suportar envans ni paviments, la limitació de la fletxa relativa adoptada ha estat de 𝐿/300, obtenint
una deformació admissible de 13,8 𝑚𝑚.
𝛿

=

L
4,15 m
=
= 13,8 𝑚𝑚
300
300
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La màxima deformació vertical elàstica obtinguda ha estat de 2,1 𝑚𝑚. Així la comprovació de la
deformació és:
𝐾=

𝛿
𝛿

=

13,8 𝑚𝑚
= 6,5 > 1
2,1 𝑚𝑚

𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

Comprovació enfront dels estats límits últims:
Els diagrames dels esforços obtinguts del model de càlcul es mostren en les imatges següents.

Màxim moment flector X positiu: 34,57 𝑘𝑁 · 𝑚/𝑚

Màxim moment flector X negatiu: 68,84 𝑘𝑁 · 𝑚/𝑚
Figura 18

Diagrames de moments flectors màxims i mínims en direcció X de la llosa de la
solera de la pista esportiva.
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Màxim moment flector Y positiu: 36,37 𝑘𝑁 · 𝑚/𝑚

Màxim moment flector Y negatiu: 61,34 𝑘𝑁 · 𝑚/𝑚
Figura 19

Diagrames de moments flectors màxims i mínims en direcció Y de la llosa de la
solera de la pista esportiva.
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Màxims esforços tallants X (positius): 280,73 𝑘𝑁/𝑚

Màxims esforços tallants X (negatius): 262,15 𝑘𝑁/𝑚
Figura 20

Diagrama d'esforços tallants en direcció X de la llosa de la solera de la pista
esportiva.
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Màxims esforços tallants Y (positius): 342,33 𝑘𝑁/𝑚

Màxims esforços tallants Y (negatius): 378,29 𝑘𝑁/𝑚

Figura 21

Diagrama de tallants en direcció Y de la llosa de la solera de la pista esportiva.

Combinant les dues direccions X i Y de la llosa, els esforços màxims obtinguts són:
MOMENT FLECTOR
[𝑘𝑁 · 𝑚 / 𝑚]

ESFORÇ TALLANT
[𝑘𝑁 / 𝑚]

LLOSA. SECCIÓ CENTRAL

+36,4

153,5

LLOSA. SECCIÓ RECOLZAMENT

-68,8

378,3

Taula 3

Valors màxims dels esforços de la llosa.
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Figura 22

Diagrama dels axials dels micropilons.

Figura 23

Diagrama de les tensions de càlcul en els tubs d'acer dels micropilons.

Els valors màxims dels resultats de càlcul sobre els micropilons són:

MICROPILONS
Taula 4

AXIAL
[𝑘𝑁]

TENSIÓ VON MISES
[𝑀𝑃𝑎]

+440,3

309,7

Valors màxims dels resultats en els micropilons.

Paral·lelament als càlculs per ordinador, també s'han calculat els efectes de la retracció del formigó per
minimitzar les possibles fissures en la superfície de la pista esportiva. El càlcul de la deformació per
retracció del formigó es mostra a la Figura 24 i és l'increment de deformació a partir dels primeres 30
dies (dedicats al bon curat del formigó). S'ha suposat la utilització d'un ciment d'enduriment normal i una
humitat relativa ambiental del 70% com a mitjana.
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Figura 24

Càlcul de la retracció del formigó.

Aquesta deformació del formigó per retracció, juntament amb les característiques resistents de la llosa de
projecte, equival a una obertura de fissura de 0,0062 𝑚𝑚 cada 243,5 𝑚𝑚 de mitjana, tal i com es mostra
en els càlculs de la Figura 25.
Aquesta fissuració provoca un increment de tensió de servei en l'acer de les armadures de 70 𝑀𝑃𝑎. Així,
el factor de treball (𝜇 ) de les armadures degut als efectes de la retracció serà de:

𝜇 =

𝛾 ·𝑓
1,44 · 70 𝑀𝑃𝑎
=
= 23,2%
𝑓
435 𝑀𝑃𝑎
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essent:

𝜇

factor de treball de les armadures degut als efectes de la retracció

𝛾

factor de majoració de càrregues ponderat

𝑓

tensió de servei de les armadures degut als efectes de la retracció

𝑓

tensió màxima de càlcul de les armadures

Figura 25

Càlculs de la fissuració per retracció del formigó.
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Amb aquests càlculs es dedueix que la quantia d'armadura dedicada a controlar la fissuració per retracció
és de:
𝐴 = 𝜇 · 𝐴 = 23,2% · 754 𝑚𝑚 /𝑚 = 175 𝑚𝑚 /𝑚
essent:

𝜇

factor de treball de les armadures degut als efectes de la retracció

𝐴

quantia d'armadura per retracció

𝐴

quantia d'armadura base de la llosa (1 𝜙12 / 15 𝑐𝑚)

S’ha realitzat la comprovació de les dues seccions principals de la llosa: la secció central i la secció de
recolzament. Els esforços últim resistits per aquestes dues seccions s'han calculat tenint en compte la
reducció d'armadura destinada a controlar la fissuració per retracció. També s'han realitzat les
comprovacions de punxonament. Finalment, s'han fet les comprovacions de la capacitat dels micropilons.
LLOSA. SECCIÓ CENTRAL.
S’ha comprovat que el coeficient 𝐾 (resultant de la divisió entre l'esforç últim resistit per la secció 𝑅 , i
l'esforç de càlcul 𝑅 ) sigui sempre superior a 1.
𝐾=

𝑅
>1
𝑅

Els esforços últims resistits (𝑀 i 𝑉 ) s'han calculat amb la secció de la llosa de 28 𝑐𝑚 de cantell i 1 metre
d'ample amb una armadura de càlcul definida per:
−

754 𝑚𝑚 /𝑚
175 𝑚𝑚 /𝑚

𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 ( 1 𝜙12 / 15 𝑐𝑚 )
𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó

=

579 𝑚𝑚 /𝑚

𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 (≈ 1 𝜙12/20 𝑐𝑚)

La comprovació dels moments flectors és:
𝐾=

𝑀
58,0 𝑘𝑁 · 𝑚
=
= 1,59 > 1
𝑀
36,4 𝑘𝑁 · 𝑚

𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

De la mateixa manera s’ha comprovat el tallant:
𝐾=

𝑉
169,2 𝑘𝑁
=
= 1,10 > 1
𝑉
153,5 𝑘𝑁

𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

LLOSA. SECCIÓ RECOLZAMENT.
S’ha comprovat que el coeficient 𝐾 (resultant de la divisió entre l'esforç últim resistit per la secció 𝑅 , i
l'esforç de càlcul 𝑅 ) sigui sempre superior a 1.
𝐾=

𝑅
>1
𝑅

Els esforços últims resistits (𝑀 ) s'han calculat amb la secció de la llosa de 28 𝑐𝑚 de cantell i 45 𝑐𝑚
d'ample (creueta del punxonament) amb una armadura de càlcul definida per:
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−
=

1143 𝑚𝑚
79 𝑚𝑚
1064 𝑚𝑚

𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑒𝑟𝑣𝑖 (3 𝜙12 + 4 𝜙16)
𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó
𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 (≈ 5 𝜙16)

La comprovació dels moments flectors és:
𝐾=

𝑀
91,7 𝑘𝑁 · 𝑚
=
= 1,33 > 1
𝑀
68,8 𝑘𝑁 · 𝑚

𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

La comprovació del tallant en les zones de recolzament s'ha fet amb les comprovacions a punxonament
de la llosa. Les creuetes de punxonament són necessàries i han de complir les següents condicions:
o Creueta de 4 braços per cada pilar
o Els braços tenen unes dimensions mínimes de 45 cm d'ample i 120 cm de llarg
o L'armat de cada braç estarà compost per una armadura longitudinal de 4 + 4 𝜙16 i una
armadura transversal formada per estreps 2𝑒 𝜙8 / 15 𝑐𝑚.
Els càlculs de comprovació per punxonament realitzats es mostren en la Figura 26.
La última comprovació de la llosa ha estat la fissuració de la llosa sota els efectes dels esforços de
disseny. En la Figura 27 es mostren els càlculs realitzats.
S’ha comprovat que el coeficient 𝐾 (resultant de la divisió entre l'obertura de fissura màxima admissible
𝑤 à , i l'obertura de fissura calculada 𝑤 ) sigui sempre superior a 1.
𝑤 à
𝐾=
>1
𝑤
El valor de la màxima obertura de fissura és un valor que depèn del tipus d'ambient del formigó. En
aquest cas, l'ambient està descrit com a 𝐼𝐼𝑎, definint:
𝑤

à

= 0,3 𝑚𝑚

L'obertura de fissura calculada és la suma de l'obertura de fissura per retracció més la produïda pels
esforços:
𝑤 =𝑤
essent:

+𝑤

= 0,062 𝑚𝑚 + 0,202 𝑚𝑚 = 0,264 𝑚𝑚

𝑤

obertura de fissura deguda als efectes de la retracció

𝑤

obertura de fissura deguda als esforços de l'estructura

La comprovació de la fissuració és:
𝐾=

𝑤 à
0,3 𝑚𝑚
=
= 1,14 > 1
𝑤
0,264 𝑚𝑚

𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
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Figura 26

Càlculs de les comprovacions a punxonament de la llosa.
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Figura 27

Càlculs de la fissuració del formigó de la llosa.
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MICROPILONS.
Els micropilons s'han comprovat amb la tensió de comparació de Von Mises i, paral·lelament, amb la
resistència estructural última.
S’ha comprovat que el coeficient 𝐾 (resultant de la divisió entre l'esforç últim resistit per la secció 𝑅 , i
l'esforç de càlcul 𝑅 ) sigui sempre superior a 1.
𝐾=

𝑅
>1
𝑅

La comprovació de les tensions en la secció del tub interior d'acer dels micropilons tipus 𝑇𝐼𝑇𝐴𝑁 73/53.
𝐾=

essent:

𝜎
510 𝑀𝑃𝑎
=
= 1,65 > 1
𝜎
309,7 𝑀𝑃𝑎

𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝜎

la tensió obtinguda en el càlcul a partir de les accions majorades

𝜎

la tensió màxima de càlcul
𝜎 =

𝑓
590 𝑀𝑃𝑎
=
= 510 𝑀𝑃𝑎
𝛾
1,15

De la mateixa manera s’ha comprovat el coeficient 𝐾 de la capacitat estructural del micropiló:
𝐾=

essent:

𝑁
495 𝑘𝑁
=
= 1,12 > 1
𝑁
440,3 𝑘𝑁

𝑁

l'esforç axial obtingut en el càlcul a partir de les accions majorades

𝑁

la resistència estructural última del micropiló calculada amb la formulació
establerta en la “Guia para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de
carretera” de la “Dirección general de carreteras”:
𝑁 = 0,85 · 𝑓 · 𝐴 + 𝑓

essent:

𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

·𝐴

·

𝑅
1,20 · 𝐹

𝑓

resistència de càlcul de la beurada de ciment (𝑓 = 40 𝑀𝑃𝑎)

𝐴

àrea resistent de la beurada de ciment

𝑓

resistència de càlcul de l'acer, on 𝑓

𝐴

àrea resistent de l'acer

𝑅

factor de guerxament, calculat segons:
𝑅 = 1,07 − 0,027 · 𝐶
𝑅 = 0,854
𝐶 =8

𝐹

coeficient d’influència del tipus d’execució, 𝐹 = 1,15

≤ 400 𝑀𝑃𝑎

En el cas d'utilitzar micropilons de 130 𝑚𝑚 de diàmetre tipus 𝑇𝐼𝑇𝐴𝑁 73/53 amb beurada de ciment de 40
𝑀𝑃𝑎 de resistència característica:
𝑁 = (0,85 · 299,3 + 548,4) ·

0,854
= 496,5 ≈ 495 𝑘𝑁
1,20 · 1,15

Resultant una resistència estructural última del micropiló de 495 𝑘𝑁.
En les Figura 28 i Figura 29 es mostren els resultats obtinguts de les comprovacions dels micropilons.
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Figura 28

Càlculs de les comprovacions de la capacitat resistent dels micropilons.
Característiques generals.

A més, si es considera la resistència per fust de càlcul de 0,15 𝑀𝑃𝑎 i un perímetre de 408 𝑚𝑚 (micropiló
de 130 𝑚𝑚 de diàmetre), la longitud del micropiló per assolir la resistència estructural última dins l'estrat
resistent serà de:
𝐿

ó

=

495 𝑘𝑁
= 8,30 𝑚
0,15 𝑀𝑃𝑎 · 408 𝑚𝑚
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Figura 29

Càlculs de les comprovacions de la capacitat resistent dels micropilons.
Comprovacions resistents.
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CTE - Seguretat en cas d’incendi
Apartat

Procedeix

No procedeix

SI-1

PROPAGACIÓ INTERIOR

X

SI-2

PROPAGACIÓ EXTERIOR

X

SI-3

EVACUACIÓ D’OCUPANTS

X

SI-4

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS

X

SI-5

INTERVENCIÓ DELS BOMBERS

X

SI-6

RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA

X

El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants de l’edifici
dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres, objectius i procediments del Document
Bàsic DB-SI, per a totes les exigències bàsiques.
En aquest cas les exigències SI-1 a SI-5 no són d’aplicació ja que es tracta de la substitució de la solera
de la pista esportiva, sense modificar la volumetria, les façanes ni l’ús de l’edifici. L’única exigència
pertocant és la referent a la resistència al foc de l’estructura, la qual es desenvolupa a continuació:
SI-6 Resistència al foc de l’estructura.
Es considera que la resistència al foc dels elements estructurals de l’edifici és suficient si aquests
compleixen la classe indicada a la taula 2.3.1

Ús del sector d’incendis considerat

(1)

Plantes de
soterrani

Plantes sobre rasant
Altura d’evacuació de l’edifici
<15 m
<28 m
≥28 m
R 30
-

Habitatge unifamiliar (2)
R 30
Residencial Habitatge, Residencial Públic, Docent,
R 120
R 60
R 90
R 120
Administratiu
Comercial, Pública Concurrència, Hospitalari
R 120 (3)
R 90
R 120
R 180
Aparcament (edifici d’ús exclusiu o situat sobre un
R 90
R 120 (4)
altre ús) Aparcament (situat sota un ús diferent)
(1)
La resistència al foc suficient d’un terra es la que resulti de considerar-lo com a sostre del
sector d’incendis situat sota l’esmentat terra.
(2)
En habitatges unifamiliars agrupades o adossades, els elements que formen part de
l’estructura comú tindran la resistència al foc exigible a edificis d’ús Residencial Habitatge.
(3)
R 180 si l’altura d’evacuació de l’edifici excedeix de 28 m.
(4)
R 180 quan es tracti d’aparcaments robotitzats.
Taula 5

Resistències al foc requerides en funció de l'alçada i ús de l'edifici.

En aquest cas, l’estructura de la solera de la pista es pot considerar un sector de pública concurrència
d'una planta sobre rasant inferior als 15𝑚, la resistència al foc requerida és de 𝑅90.
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Per tal de garantir aquesta resistència al foc, s’han calculat que el gruix de la llosa i el recobriment de les
armadures sigui suficient. Segons la normativa, per assolir la resistència al foc 𝑅90 d'una llosa massissa
cal un gruix mínim de 100𝑚𝑚 i un recobriment de les armadures igual o superior a 25𝑚𝑚. La solera del
projecte és de 280𝑚𝑚 amb un recobriment mínim de 40𝑚𝑚, paràmetres que compleixen el requisits de
resistència al foc.

CTE - Seguretat d’utilització i accessibilitat
Apartat

Procedeix

No procedeix

SUA-1

SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE
CAIGUDES

X

SUA-2

SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMPACTE
O D’ENGANXADES

X

SUA-3

SEGURETAT ENFRONT AL RISC
D’IMMOBILITZACIÓ EN RECINTES
TANCATS

X

SUA-4

SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT
PER LA IL·LUMINACIÓ INADEQUADA

X

SUA-5

SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT
PER L’ALTA OCUPACIÓ

X

SUA-6

SEGURETAT ENFRONT AL RISC
D’OFEGAMENT

X

SUA-7

SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT
PER VEHICLES EN MOVIMENT

X

SUA-8

SEGURETAT ENFRONT AL RISC ALS
LLAMPS

X

SUA-9

ACCESSIBILITAT

X

En general, no és d’aplicació ja que el projecte només intervé en la solera de la pista esportiva del
pavelló. Només es tindrà en compte les característiques mínimes del paviment de la pista per minimitzar
el risc de caigudes, definit en el document SUA-1 i en les normes específiques per a usos esportius.
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
Es defineix un acabat de la superfície superior de la llosa de formigó amb un remolinat antilliscant. El
paviment de la pista esportiva no s'inclou en aquest projecte, però ha de reunir les característiques
adients de lliscament, absorció del xocs i abrasivitat òptimes per a una pista esportiva interior.
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CTE – Salubritat
Apartat

Procedeix

No procedeix

HS-1

PROTECCIÓ DAVANT LA HUMITAT

X

HS-2

RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

X

HS-3

QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

X

HS-4

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

X

HS-5

EVACUACIÓ D’AIGÜES

X

HS-6

PROTECCIÓ ENFRONT L'EXPOSICIÓ AL
RADÓ

X

Del document Bàsic HS “Salubritat” només es justifica la secció HS-1 “Protecció davant la humitat” i HS-6
“Protecció enfront l'exposició al radó”, ja que la resta de seccions contemplen elements en els que el
present projecte no hi actua.
HS-1 Protecció davant d’humitat.
El grau d'impermeabilitat exigit per la nova solera de la pista del pavelló és de grau 2 segons el que
disposa la taula 2.3 de l'apartat 2.2.1. del CTE HS-1.
El grau 2 d'impermeabilitat per a soleres exigeix el compliment de les següents condicions constructives:
a) Construcció C2: La solera formigonada in-situ ha de ser de formigó amb retracció moderada.
S'afegiran additius al formigó per minimitzar la retracció.
b) Construcció C3: Cal realitzar una hidrofugació complementària a la solera mitjançant l'aplicació
d'un producte que rebleixi els porus de la superfície acabada.
Cal definir si les capes de pintura d'acabat de la pista poden fer la funció d'aquest tipus de
producte o, en cas contrari, cal establir la compatibilitat d'aquest producte amb la pintura
d'acabat de la pista.
A part d'aquestes solucions constructives, el projecte defineix les següents condicions constructives:
c)

Impermeabilització I1: La solera s'impermeabilitzarà amb una làmina sobre la capa de
regularització del terreny.
S'aplica una barrera geosintètica expansiva de bentonita de sodi sobre la capa de formigó de
neteja. Aquesta barrera queda protegida per ambdues cares per una làmina antipunxonament.

d) Drenatge D1: Cal disposar d'una capa drenant i d'una capa filtrant sobre el terreny situat sota la
solera.
S'aplica una capa d'emmacat de graves (procedents del reciclatge de la llosa existent) i una
làmina de polietilè per sobre, just per sota de la capa del formigó de neteja.
e) Segellat S2: Cal segellar totes les juntes de la solera amb una banda de PVC i amb perfils de
cautxú expansiu o de bentonita de sodi.
La capa de bentonita de sodi per sota la solera, plega i abraça tot el perímetre per minimitzar
l'entrada d'aigua entre la solera i els murs perimetrals.
Es respectaran les condicions que disposa el CTE en relació a la disposició de bandes de reforç i de
acabament, les de continuïtat o discontinuïtat, així com qualsevol altre que afecti al disseny, relatives al
sistema de impermeabilització.

54
AJ-SQV-SOLERA-MEMORIA_a.docx

HS-6 Protecció enfront l'exposició al radó
Sant Quirze del Vallés està classificat com a municipi de la Zona I segons l'apèndix B de la norma. Això
implica que cal disposar una barrera de protecció que limiti el pas dels gasos procedents del terreny.
L'àmbit d'actuació d'aquest projecte és la llosa de la pista esportiva d'un pavelló, que es considera com
un local no habitable i, per tant, és un recinte amb baix temps de permanència. En aquest supòsit, no cal
disposar de mesures específiques enfront de l'exposició al radó.
De totes maneres, en el procés de substitució de la solera de la pista, és factible fer una millora que
permeti augmentar la protecció enfront del radó, ja que és una modificació important que pot modificar
la protecció inicial.
Les mesures adoptades són:
a) Formació de la capa de graves que aïlla la nova solera del terreny
b) Incorporació d'una barrera de protecció enfront la humitat que també presenti la funció de
barrera de protecció enfront del radó. Aquesta làmina ha de tenir un coeficient de difusió menor
a 10
𝑚 /𝑠 i un gruix mínim de 2𝑚𝑚.

CTE - Protecció enfront del soroll
Els paràmetres de protecció enfront del Soroll establerts pel CTE DB-HR no son d’aplicació ja que el
projecte només intervé en la solera de la pista esportiva del pavelló.

CTE - Estalvi d’energia
Apartat

Procedeix

No procedeix

HE-0

LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC

X

HE-1

CONDICIONS PEL CONTROL DE LA
DEMANDA ENERGÈTICA

X

HE-2

CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS
TÈRMIQUES

X

HE-3

CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS
D’IL·LUMINACIÓ

X

HE-4

CONTRIBUCIÓ MÍNIMA D'ENERGIA
RENOVABLE PER COBRIR LA DEMANDA
D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA

X

HE-5

GENERACIÓ MÍNIMA D’ENERGIA
ELÈCTRICA

X

El DB HE no és d’aplicació ja que el projecte només intervé en la solera de la pista del pavelló.
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