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MG. DADES GENERALS

MG 2. Objecte de l’encàrrec

MG 1. Identificació i agents del projecte

L’objecte d’aquest projecte bàsic és l’anàlisi dels edificis existents i les possibilitats de creixement
del Complex Esportiu de Can Casablanques d’acord amb el programa de necessitats definit al plec
de condicions tècniques, on es plantegen els següents objectius:

Títol:

Projecte Bàsic de remodelació del nou Complex Esportiu de
Can Casablanques

Emplaçament:

Reforma dels edificis existents i construcció de nous
equipaments esportius.
Carrer del Priorat, s/n

Municipi:

08192, Sant Quirze del Vallès, Barcelona

Promotor:

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Tipus d’intervenció:

CIF:
P0805500F
Adreça: Pl. de la Vila, 1
08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona
Telèfon: 93 721 68 00
Arquitectes:

Col·laboradors:

Basterrechea – Tejada arquitectes, SLP
J. Félix Basterrechea Ayuso
Fernando Tejada Sedano
CIF:
B61927422
Adreça: Ctra. de St. Cugat, 63-A, 1er-local 4.
08191 Rubí
Telèfon: 937 828 914
Naiara González Dorta
NIF: 78717586V
Telèfon: 646316030
Ovidiu Valentin Ana
NIF: X5010381S
Telèfon: 666134520

Instal·lacions:

AIA Instalaciones Arquitectónicas, SL
Albert Salazar Junyent
Joan Carles Navarro Casamitjana

1. DOTACIÓ DE NOUS ESPAIS ESPORTIUS I COMPLEMENTARIS:
-

Dotació de 2 piscines interiors, vestidors i complementaris.
Zona d’activitats dirigides, administració, serveis higiènics, oci, etc.
Bar-restaurant.
Noves pistes de pàdel.
Nous vestidors i serveis públics per al camp de futbol i la pista annexa.
Nous vestidors piscines a l’aire lliure.

2. INTERVENCIÓ EN ELS ESPAIS ESPORTIUS I COMPLEMENTARIS EXISTENTS, ZONA
D’APARCAMENT, PARC URBÀ DE RDA. ARRAONA I ALTRES ESPAIS ESPORTIUS DEL
C/ PRIORAT.
-

Piscina a l’aire lliure. (Reparar deficiències, millorar la zona de platja i construcció de nous
vestidors).
Pavelló poliesportiu. (Millora energètica i reparació de deficiències).
Pista annexa i Camp de futbol (Millora i construcció de nous vestidors).
Altres consideracions dels espais existents. (Corregir les deficiències tècniques
detectades)

3. FACILITAR L’ACCÉS DES DEL NUCLI URBÀ I CONNECTAR-LO AMB ELS ESPAIS
ESPORTIUS A L’AIRE I D’ÚS LLIURE.
4. ADAPTACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU I ENTORN A TOTES LES PERSONES AMB LES
SEVES DIFERÈNCIES.
5. MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
6. MILLORAR LA GESTIÓ DE TOT EL COMPLEX INCLOENT CAMP DE FUTBOL.
7. APLICAR CRITERIS DE MÀXIMA SOSTENIBILITAT EN L’EQUIPAMENT ESPORTIU A
REMODELAR.
8. APLICAR CRITERIS D’INTEGRACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE.
Amb aquests objectius i amb el programa aportat en el plec de condicions tècniques es demanen
tres alternatives per consensuar una proposta, que es la que finalment es desenvolupa en detall en
aquest projecte bàsic.

Adreça: Plaça de Sant Pere, 3
08003 Barcelona
Telèfon: 934 120 514
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
El Complex Esportiu Can Casablanques és una instal·lació esportiva destinada a la competició,
recreació, iniciació esportiva i salut. Es troba al nord-est del municipi de Sant Quirze del Vallès,
connectant per la Ronda d’Arraona amb la entrada al municipi de Sabadell. La entrada actual al
Complex Esportiu es realitza des del Carrer Priorat.
Al nord del Complex es situa el polígon industrial Can Casablanques, el que fa que al Carrer Priorat
circulin diàriament nombrosos camions, impedint la fluïdesa i seguretat dels vianants que aparquen
a l'aparcament de terra situat en l'àmbit nord del carrer Priorat (E).
L’àmbit d’actuació de la proposta general inclou: Complex esportiu existent, camp de futbol, zones
de dotació esportiva “lliures” i accés, estacionament de vehicles, parc urbà i xarxa complementària.

RONDA D’ARRAONA
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Els àmbits d’actuació per la gestió dels nous edificis dins del Complex Esportiu són els A, B y C.

Com proposta inicial es planteja des de l’ajuntament la centralització de serveis, piscines i altres
activitats esportives en un edifici únic situat a la Zona 1, on actualment existeixen dues pistes de
tennis. Es proposa aquesta ubicació per la seva proximitat amb la zona residencial; perquè no caldrà
tancar la resta de serveis de la instal·lació del complex esportiu i per la seva dimensió.
Aquest edifici inclourà, les noves incorporacions definides en els punts objectes d’aquest
avantprojecte:
-

ZONA D’AIGÜES: Piscines interiors, vestidors i complementaris.
ZONA D’ACTIVITATS ESPORTIVES COMPLEMENTÀRIES I ALTRES: Zones d’activitats
dirigides, d’ús administratiu, serveis higiènics, etc.

Per aquest nou edifici s’estima una superfície inicial total de 4.400 m² i es proposa el següent llistat
d’equipaments:
1.1 i 1.2

NOUS ESPAIS A CONSTRUIR
PISCINES INTERIORS. + EDIFICI
PRINCIPAL
Piscina coberta
Vestidors col·lectius piscina coberta
Vestidors de grups piscina coberta
Vestidors individuals piscina coberta
Instal·lacions i registre de vasos
Dutxes accés recinte vasos
Control de vasos
Galeria d’observació
Neteja i magatzem auxiliar
Infermeria
Serveis públics
Magatzems material
Recepció i accés
Sala de fitness
Sales d’activitats dirigides

Zona 1

Sala de reunions / formació
Oficines entitats
Oficina
direcció,
coordinació
manteniment
Oficina tècnic ajuntament
Altres complementaris a estimar
Total estimat

i

UNITATS
2
2
4
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3

SUPERFÍCIE ESTIMADA

1
4
1

Vasos de 625 m2 i 100 m2
208 m2
128 m2
12 m2
550 m2
4 m2
6 m2
50 m2
3 m2
8 m2
28 m2
30 m2
76 m2
700 m2
Sales de 345 m2, 200 m2 i
150 m2
100 m2
64 m2
40 m2

1

16 m2
4.400m2

1.3

BAR RESTAURANT

1

240m2

1.5

PISTES DE PÀDEL

4

1.152 m2

1.6

CAMP DE FUTBOL I PISTA
ANNEXA
Nous vestidors pista annexa i camp
de futbol
Serveis públics pista annexa i camp
de futbol

6

192 m2

2

28 m2

Es demana per part del ajuntament la concreció de 3 ALTERNATIVES per posteriorment
consensuar la proposta definitiva.
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MD 2. Antecedents urbanístics i planejament vigent

L’àmbit principal d’intervenció corresponent al Complex Esportiu de Can Casablancas té segons el
PGOM una superfície de 33.838 m2.

L’àmbit d’actuació del present projecte bàsic es situa al sector de Can Casablancas del Text Refòs
del Pla General del any 2000. La superfície total del polígon de Can Casablancas és de 44,41 ha.

Des de l’ajuntament es considera que aquesta superfície és insuficient per a la totalitat de l’intervenció
que es vol realitzar per la remodelació i ampliació de tot el Complex Esportiu, per això es planteja una
modificació puntual del planejament vigent.
En aquest projecte ja es té en compte aquesta modificació, que implica unificar les superfícies
corresponents a Dotacions esportives (De) de l’illa, desplaçant la línia que limita el sector esportiu del
Complex uns 15 m cap a la zona de parc urbà i creant una superfície major de forma triangular que
servirà com plaça o entrada al Complex des de la Ronda d’Arraona.
A continuació es mostra la imatge del pla modificat amb els sectors afectats, a l’espera de l’aprovació
i elaboració definitiva d’aquesta modificació:

En la zona d’actuació s’estableixen els següents paràmetres:
Superfície total:

137.378 m2

100,00 %

SISTEMES
Viari (V):
Parc Urbà (Pu):
Dotacions esportives (De):
Dotacions sanitària assistencial (DS):

127.944 m2
19.792 m2
54.258 m2
37.644 m2
16.250 m2

93,13 %
14,41 %
39,50 %
27,40 %
11,83 %

ZONES
Habitatge protegit (4b-3):
Zona 2b (UA 8)
Zona 6b (UA 8)
Zona 5a-9

9.434 m2
2.895 m2
1.211 m2
3.191 m2
2.137 m2

6,87 %
La superfície aproximada total del àmbit del Complex Esportiu amb aquesta futura modificació del Pla
General Metropolità serà de 37.487 m2. Per l’elaboració d’aquest projecte bàsic aquesta és la
superfície que es tindrà en consideració.
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MD 3. Condicions actuals de l’emplaçament

Camp de futbol:

Sortida de emergència adaptada de les grades
del poliesportiu:

El 12 de Març de 2019 es realitza la primera visita al solar objecte de l’actuació.
D’aquesta visita s’extreu la necessitat de traslladar i separar la zona d’abonats (gimnàs i piscina
coberta) de la zona d’entitats, per afavorir la gestió de tot el Complex. També es decideix que el
restaurant ha d’estar connectat tant al Camp de Futbol com a la via pública.
Es determina la precarietat dels vestidors de la piscina a l’aire lliure actuals i es proposa el seu
enderroc i trasllat a una nova ubicació.
També es proposa amb l’objecte de millorar l’accés públic i d’usuaris al complex esportiu la construcció
d’un nou accés per vianants des de Ronda Arraona, ja sigui directe, pel nou edifici principal a construir
o pel parc urbà.
MD 3.1 Recorregut fotogràfic
Entrada actual al Complex Esportiu des del
Carrer Priorat:

Àmbit B on s’ubica l’accés al Complex
Esportiu. Espai lliure amb una arbreda de
pins.

Interior poliesportiu:

Poliesportiu i pista annexa:

Pista poliesportiva annexa:

Exterior pista poliesportiva annexa:

Pistes de frontó:

Sortida grades poliesportiu:
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Pistes de tennis:

Zona piscines a l’aire lliure:

Gràcies a aquesta primera visita i a les aportacions dels diferents tècnics municipals, en aquest punt
s’arriba a la conclusió de la necessitat d’enderrocar els següents edificis del Complex Esportiu pel
correcte desenvolupament del projecte:
- Enderroc de l’actual piscina coberta i dels vestidors de la piscina a l’aire lliure pel seu mal
estat; donant més amplitud a la platja de les piscines a l’aire lliure.
- Enderroc del edifici d’entitats actuals i la carpa situats en l’actual entrada al Complex per
la seva reubicació més propera al Camp de futbol i a la pista annexa.
- Enderroc de la zona de serveis, espai social i pista de frontó, per donar espai a un edifici
alternatiu on s’ubicaran les entitats, els vestidors de la pista annexa i el nou restaurant.
- Enderroc dels antics mòduls de vestidors del camp de futbol (no compleixen la normativa
actual). Es preveu que en un futur es concentrin tots els edificis en un únic edifici-graderia.
- Enderroc del magatzem de la piscina a l’aire lliure i de les pistes de tennis per donar cabuda
al nou edifici principal del Complex.
- Reutilització i canvi d’ús dels vestidors existents que donen accés al camp de futbol.
En la següent imatge, en vermell, es presenten els edificis afectats:

Piscina coberta actual:

Desnivell des del Parc Urbà Rda Arraona:

MD 4. Requisits derivats de l’encàrrec
El projecte proposat, és un projecte complex i de
gran ambició per part del ajuntament.
Es vol una reordenació completa del Complex
Esportiu Can Casablanques, per millorar les
seves instal·lacions, però també per afavorir la
seva gestió, tant econòmicament com de
racionalització de les instal·lacions tècniques.
A més a més es vol complir amb les noves
normatives, d’accessibilitat, incendis i millora de
l’eficiència energètica.

Per tant el programa general de la proposta inclourà al menys tres nous edificis.
-

Edifici 1, que es l’edifici principal per als abonats, on s’ubica la piscina coberta i el nou
gimnàs.

-

Edifici 2, que separa les entitats de la resta del Complex Esportiu, creant una nova entrada
al mateix i afavorint la seva gestió. Amb aquesta intervenció es vol separar la zona
d’abonats de la de no abonats.

-

Edifici 3, amb els nous vestidors del Camp de Futbol i que a més farà de nova graderia.
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MD 5. Descripció de la proposta
El 22 de Març de 2019 es realitza la primera reunió tècnica amb l’Ajuntament i la direcció del Complex
Esportiu.
En aquesta reunió es presenten tres alternatives pel desenvolupament de l’edifici únic que contindrà
la zona de piscina coberta i el gimnàs.
Les propostes es centren en donar un nou accés al Complex des del Parc Urbà de la Ronda d’Arraona,
més proper al casc urbà, sense renunciar a l’accés des del pàrquing del carrer Priorat, pels abonats
que vinguin en cotxe o autobús.
Per aconseguir aquest accés doble es proposa la creació d’un camí interior que connecti el Carrer
Priorat amb el Parc de la Ronda d’Arraona.

MD 5.1 Proposta
EDIFICI 1. La proposta situa el camí amb doble accés al costat de l’edifici poliesportiu i concentra
l’edifici en la zona de les actuals pistes de tennis. Aquesta proposta millora la compacitat de l’edifici,
també la seva relació amb el carrer interior i l’actual zona de piscina descoberta.
S’aconsegueix aquesta reducció distribuint el programa en tres plantes més el soterrani
d’instal·lacions. A la planta baixa es situen les sales d’activitats dirigides del gimnàs i a la planta
primera es situa la sala gran de fitness, els vestidors i la zona d’aigües es situa a la planta -1.
EDIFICI 2. Després de la visita al Complex Esportiu i les converses amb els tècnics de l’ajuntament
es proposa la ubicació de la zona d’entitats propera al Camp de futbol, per permetre un accés
independent dels abonats.
Es proposa un edifici que ocupi la zona actual de les pistes de frontó i que concentri el programa
d’entitats, restaurant i vestidors de la pista annexa. Aconseguint compactar els diferents programes
en un sol volum i aconseguint més platja per a les piscines a l’aire lliure.
EDIFICI 3. Es presenta també en aquesta primera reunió la possibilitat de reunificar tots els diferents
vestidors del Camp de futbol fets a base de mòduls, en un sol volum que faci la funció de graderia i
permeti una millor gestió del recinte.
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MD 6. Nous requeriments programàtics
El 12 d’abril es celebra una nova reunió amb l’equip de l’Ajuntament. En aquesta reunió l’arquitecte
municipal de l’ajuntament, Francesc Fortuny, presenta una alternativa derivada de la proposta
presentada.

12. Pista skate (fora de l’àmbit d’aquest avantprojecte)
13. Terrassa bar - restaurant en comunicació amb el camp de futbol, el complex esportiu i la piscina
d’estiu.

Aquesta alternativa com a principal novetat proposa la introducció d’un nou pavelló esportiu al costat
de l’existent que faci de façana al Carrer Priorat, d’aquesta manera s’afegeix una nova pista coberta
al Complex Esportiu. Aquest nou edifici proposat contindrà a més els requeriments del edifici anterior:
les sales d’entitats, la sala de formació, els vestidors de la pista annexa i el bar-restaurant.
En aquesta reunió també s’accentua per part de l’ajuntament i de la direcció del Complex Esportiu de
Can Casablaques la necessitat de separar l’entrada dels usuaris abonats dels usuaris de les entitats.
Es decideix donar dos accessos al Complex, un per l’edifici d’aigües i gimnàs i l’altre per el nou edifici
del pavelló.
En conclusió, amb aquesta reunió s’amplien els requeriments programàtics demanats per part de
l’Ajuntament.
Els documents presentats per part de l’ajuntament en aquesta reunió son:

PROGRAMA NOU COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL
1. Nou edifici amb façana al carrer Priorat on s’ubicaran els vestidors de la pista annexa i de la
nova pista poliesportiva, que comunicarà amb el pavelló actualment existent, hi hauran també
les dependències de les entitats, les sales de formació, i el bar amb sortida directa a la terrassa
(13) que comunicarà amb el camp de futbol i la piscina d’estiu i pistes de tennis.
2. Nou edifici amb façana a la Ronda d’Arrahona i al Polígon d’actuació urbanística 5 del POUM
(PAU 5), on s’ubicaran la nova piscina coberta i els seus vestidors, així com els vestidors de la
piscina d’estiu, més les sales de fitness, activitats dirigides, els serveis i oficines necessaris.
3. Nou edifici que inclourà els vestidors del camp de futbol, incloent els dels col·lectius i el dels
arbitres, així com els serveis, la infermeria i els magatzems necessaris.
4. Piscina descoberta, es mantindrà l’existent amb les reparacions que siguin necessàries per la
seva adequació, i amb la creació de la nova platja cap a l’àmbit que el POUM ha previst per
l’ampliació de la parcel·la de l’equipament esportiu al costat del parc urbà.
5. Noves pistes de tennis
6. Noves pistes d’esquaix
7. Nou accés complex poliesportiu des del carrer Priorat i zona aparcaments vehicles i autocars.
8. Nou accés piscines, sales de fitness i activitats dirigides des de la Ronda Arraona
9. Aparcament autocars
10. Aparcament vehicles
11. Camp de futbol 7 (fora de l’àmbit d’aquest avantprojecte)

En una última reunió convocada a dia 6 de setembre (abans de l’entrega de l’Avantprojecte) amb
l’equip tècnic de l’Ajuntament i amb alcaldia es proposa la reubicació fora de l’àmbit d’actuació del nou
poliesportiu; situat fins aleshores a l’edifici 02 (1).
Es descarta la solució adoptada fins a aquesta data degut a què les mides de la nova pista no
compleixen amb els requeriments normatius de POL-3; que permetria la ubicació de 3 pistes
transversals de bàsquet en el pavelló.
Es decideix la supressió del programa de necessitats del poliesportiu i es manté part de l’edificació.
El nou programa engloba la zona de restauració, la nova zona de les entitats i de formació, l’ampliació
dels vestidors existents i la urbanització de la zona d’accés al poliesportiu existent.
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MD 7. Descripció del projecte
MD 7.1 Descripció general del projecte en relació a l‘entorn i dels espais exteriors adscrits
La parcel·la que és l’àmbit central d’actuació pertany al Complex Esportiu de Can Casablanques i
disposa aproximadament d’uns 37.500 m2, aquests metres inclouen els afegits per a la pròxima
modificació del pla general, desplaçant 15 m cap al Parc de Ronda d’Arraona el límit actual de la
parcel·la.
La intervenció d’aquest projecte bàsic inclou la construcció de tres nous edificis dins de la parcel·la i
la creació de dos accessos independents, un pels usuaris abonats i un altre per les entitats. Com a
mesura principal es vol enderrocar la piscina coberta actual de construcció prefabricada i els seus
vestidors, per reubicar-los en un nou edifici que a més disposarà de un gran gimnàs privat (edifici 1).
A més a més es vol crear un edifici propi per als usuaris de les entitats dins del Complex (edifici 2) i
reunificar els vestidors del Camp de futbol en un nou edifici que també farà la funció de graderia (edifici
3).
A part dels metres inclosos en la parcel·la, la proposta influeix en el seu entorn immediat per permetre
l’accés als nous edificis i per millorar l’accessibilitat dels usuaris tant a peu com en cotxe. Es preveu
la millora de l’aparcament situat a l’altra banda del Carrer del Priorat. Es vol millorar l’accés actual dels
cotxes, per separar els vianants del tràfic rodat, ara mateix amb una deficient circulació. També es
volen aconseguir més places d’aparcament reordenant i ampliant l’espai; d’aquesta manera es facilita
també el recorregut rodat fins al tanatori. S’habilita una zona d’aparcament d’autocars a la part superior
de la parcel·la (zona d’accés camp de futbol); d’aquesta forma s’evitaria que els menors haguessin de
creuar el carrer del Priorat, actualment amb una alta circulació de camions. Aquesta intervenció implica
uns 7.000 m2 de superfície a urbanitzar.
Dins de la parcel·la del Complex, s’actua sobre uns 10.000m2 d’espai lliure. Aquesta urbanització
interior del Complex correspon a tota l’intervenció que es realitza en les places i rampes adaptades
de les dues entrades de l’edifici de la piscina coberta i de l’edifici de les entitats; al camí que travessa
des del Carrer Priorat al Parc de Ronda d’Arraona; a la zona de platja de la piscina a l’aire lliure; a les
pistes de frontó i a l’accés al edifici de grades-vestidors del camp de futbol.
A part d’aquests metres, i encara que no s'inclou en el pressupost d'aquest projecte bàsic, es proposa
la re-urbanització de tot el Carrer Priorat modificant la vorera amb bateria d’aparcaments existent per
la del costat del Complex.
MD 7.2 Descripció de l’edifici 1
L’edifici 1 és el que té més envergadura i inclou la piscina coberta, el gimnàs i els nous vestidors de
la piscina a l’aire lliure. L’edifici planteja un carrer interior que permet arribar a la seva entrada tant des
del Carrer Priorat com des del Parc Urbà de la Ronda d’Arraona. Les dues entrades es plantegen
donant compliment a les normatives d’accessibilitat per permetre el fàcil accés al Complex a les
persones amb mobilitat reduïda.
L’edifici es distribueix en planta soterrani, planta baixa i planta primera i es situa sobre la parcel·la
donada per l’enderroc de les actuals pistes de tennis, es col·loca aprofitant el desnivell existent entre
la platja de la piscina a l’aire lliure i la Ronda d’Arraona.
A la planta primera de l’edifici es situa el vestíbul d’accés que distribueix els diferents usuaris del
Complex Esportiu i que es connecta amb la zona de platja de la piscina a l’aire lliure. Aquest vestíbul
central, permet la visió directa de les piscines cobertes de la planta baixa, de la mateixa manera que

les dos sales de activitats dirigides del gimnàs i la sala de fitness i musculació. En aquesta planta es
situen també els vestidors de la piscina a l’aire lliure i la zona d’administració.
A la planta baixa, baixant les escales, trobem de nou un vestíbul central, que distribueix els diferents
usuaris de les piscines, a la esquerra es situen els vestidors de grups (incorporen vestidors familiars),
amb la possibilitat de tancar la zona amb mampares que separin la seva entrada de la resta d’usuaris
abonats. A la dreta es situen els vestidors col·lectius i de front a les piscines el control de vasos i un
pas directe cap a la zona de piscina.
A la planta soterrani es situa el control dels vasos de les piscines cobertes i les instal·lacions, l’accés
es dona amb una rampa pels cotxes paral·lela a les mitgeres de les cases situades a la dreta de
l’edifici.
L’estructura de l’edifici es projecta amb grans bigues i pilars de fusta que es deixen vistes a la zona
de les piscines cobertes, l’entrada de llum es garanteix amb uns grans lluernaris orientats a nord. En
canvi la coberta a la zona del gimnàs serà plana transitable i tindrà un ampit alt per impedir la visió de
les maquines d’instal·lacions que es situaran a la coberta. Aquesta zona plana permetrà la col·locació
de plaques solars fotovoltaiques i el fàcil control de les instal·lacions.
MD 7.3 Descripció de l’edifici 2
Es proposa una nova edificació per donar cabuda a les entitats, a la formació i a la zona de restauració
del camp de futbol. Es proposa també la urbanització d’una nova zona d’aparcament i d’accés al
pavelló esportiu existent donant una nova façana al Carrer Priorat. L’ampliació la ocupa la zona
d’accés del camp de futbol i la zona on es situa l’actual arbreda de pins enfront del Carrer Priorat.
El nou edifici es connecta amb l’antic per la planta baixa i la planta pis a través d’un nucli de
comunicació. Els vestidors situats en planta baixa queden comunicats directament amb la pista
existent, amb la nova zona exterior urbanitzada i amb l’accés de la planta primera. L’accés al nou
edifici d’entitats es realitza per la planta primera gràcies a tota una sèrie de rampes i escales que
permeten un recorregut accessible i donen protagonisme a la mateixa. L’entrada es produeix pel mig
de l’ala curta de l’edifici des de la terrassa que dona al camp de futbol i on es troba la terrassa del barrestaurant.
A la primera planta, la sala de formació d’entitats amb sis lluernaris, fa d’eix central organitzant la resta
del programa al seu voltant. Trobem les sales d’entitats i la oficina del tècnic de l’ajuntament donant a
la façana del carrer Priorat i part dels serveis i nucli de comunicació a l’altre banda.
La planta baixa es connecta amb els actuals vestidors sense enderrocar-los i es fa una ampliació de
tota aquesta zona afegint al menys quatre nous vestidors de grups que donaren resposta als
requeriments programàtics de la pista poliesportiva existent.
Pel que fa la pista poliesportiva existent es proposa la rehabilitació integral de tot l’edifici. Es realitza
un estudi de les deficiències i patologies del pavelló per a la posterior proposta d’actuacions de millora
(veure annex 01). No es realitzarà cap tipus d’actuació major sobre el sistema estructural tret del
repintat i ignifugat de l’estructura metàl·lica. Les actuacions de millora es centren en l’envolvent de
l’edifici, en les instal·lacions i en els acabats interiors.
MD 7.4 Descripció de l’edifici 3
Amb aquest edifici es pretén reunificar tots els diferents vestidors del Camp de futbol, fets a base de
mòduls, en un sol volum que faci a més la funció de graderia i permeti una millor gestió del recinte.
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L’edifici té dues façanes diferenciades, la posterior que dona cap al Parc de Ronda d’Arraona i on es
preveu que es situaran les noves pistes de tennis i la façana al camp. Tots els accessos als vestidors
i als serveis es realitzaran per la façana posterior, un pas central donarà accés als jugadors dels
diferents equips a l’interior del camp de futbol. Els espectadors accediran a les grades situades a la
coberta dels vestidors per qualsevol dels dos costats del edifici. La graderia disposarà d’una zona
coberta gràcies a una gran pèrgola en voladís. El programa es distribueix de forma simètrica a un
costat i a l’altre de l’entrada al camp.

Vestuari personal 02

L’estructura de l’edifici serà de formigó armat i els materials utilitzats pels acabats permetran l’ús
intensiu de aquest espai.

QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS
EDIFICI 1. ZONA DE AIGÜES I GIMNÀS
PLANTA SOTERRANI

1930,84 m2

Instal·lacions i registre de vasos

1909,57

m2

21,27

m²

PLANTA BAIXA

2306,87 m2

Vas piscina competició

525,00

m2

Vas piscina oci

100,00

m2

24,40

m2

Platja piscines

591,18

m2

Magatzem 01

12,88

m2

Magatzem 02

24,02

m2

Infermeria

11,76

m2

Serveis

21,10

m2

Sortida d'emergència

42,48

m2

Zona wellness

69,30

m2

Control vasos

11,57

m2

8,40

m2

Passadís 01

21,82

m2

Passadís 02

14,15

m2

Passadís 03

26,16

m2

Passadís 04

53,54

m2

Hall

98,21

m2

Vestuari col·lectiu 01

166,18

m2

Vestuari col·lectiu 02

145,46

m2

Vestuari personal 01

25,60

m2

Jacuzzi

Pas

m2

6,95

m2

Vestuari grups 01

62,04

m2

Vestuari grups 02

52,41

m2

Vestuari grups 03

52,21

m2

Vestuari grups 04

52,41

m2

Vestuari grups 05

62,04

m2

Neteja

PLANTA PRIMERA

MD 7.5 Relació de superfícies útils i construïdes

Sortida d'emergència

25,60

1401,71 m2

Vestíbul

48,31

m2

Hall

98,97

m2

Recepció

17,92

m2

Serveis públics

28,10

m2

Galeria d'observació

82,41

m2

Despatx 01

9,21

m2

Despatx 02

9,21

m2

Menjador-Office

20,55

m2

Passadís

10,14

m2

Serveis

19,87

m2

Activitats dirigides 01

147,37

m2

Activitats dirigides 02

142,34

m2

Sortida de emergència

35,28

m2

Sala fitnes-muscul·lació

468,22

m2

Spinning

101,79

m2

Vestuari 01

74,75

m2

Vestuari 02

74,75

m2

Serveis

12,52

m2

VESTIDORS PISCINA + PORXO ACCÉS

TOTAL SUP. UTIL EDIFICI 1

5639,42 m2

TOTAL SUP. CONSTRUÏDA EDIFICI 1

6339,40 m2
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PLANTA BAIXA AMPLIACIÓ
PLANTA BAIXA EXISTENT
Passadís
Passadís ampliació
Vestíbul - Escala
Instal·lacions
Vestuari grups 01
Vestuari grups 02
Vestuari 07
Vestuari 08
Neteja
Magatzem
Sala
Sala de musculació entitats
Futura ampliació (comptabilitza 50%)
Bar piscina
Instal·lacions
Nucli comunicació
Passadís general
Vestuari 03
Vestuari 04
Vestuari 05
Vestuari 06
Vestuari Àrbitres 01
Vestuari Àrbitres 02
Zona Magatzem
Pista poliesportiva existent
PLANTA PRIMERA AMPLIACIÓ
PLANTA PRIMERA EXISTENT
Accés- Vestíbul
Passadís 01
Passadís 02
Sala de formació
Serveis 01
Serveis 02
Serveis 03
Serveis 04
Pas 01
Pas 02
Neteja
Tècnic ajuntament
Oficina direcció i coordinació
Despatx 01

EDIFICI 2. ENTITATS

1072,87
1645,71
16,00
60,24
53,81
25,78
57,95
57,95
46,91
36,00
4,41
12,52
11,12
194,38
407,34
54,06
8,30
26,10
55,94
46,07
46,07
33,40
40,76
15,39
15,39
99,14
1293,55
1002,78
479,79
122,65
40,12
35,03
114,93
8,10
8,10
5,10
35,46
4,50
3,60
4,69
25,72
41,74
17,80

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m²
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m²
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Despatx 02
Despatx 03
Despatx 04
Caixa d'escales - Instal·lacions coberta
Sala Instal·lacions coberta
Bar-Restaurant
Nucli comunicació
VESTIDORS PISTA EXTERIOR EXISTENT
Vestuari 01
Vestuari 02
Magatzem
Vestuari àrbitres
Grades i Serveis Existents
TOTAL SUP. UTIL EDIFICI 2 (Ampliació)
TOTAL SUP. CONSTRUÏDA EDIFICI 2 (Ampliació)

17,96
18,74
18,74
12,30
63,77
275,02
39,65

m2
m2
m2
m2
m²
m2
m2

32,14
12,50
12,28
32,14
479,79
2075,65
2246,41

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

EDIFICI 3. VESTUARIS CAMP DE FUTBOL
PLANTA BAIXA
Serveis publics (2)

354,00 m2
16,28 m2

Instal·lacions

8,14 m2

Vestíbul

8,14 m2

Magatzem

35,88 m2

Vestidors de grups (4)

143,52 m2

Vestidors col·lectius (2)

109,48 m2

Vestidors arbitres (2)

16,28 m2

Infermeria

8,14 m2

Neteja

8,14 m2

TOTAL SUP. UTIL EDIFICI 3

354,00 m2

TOTAL SUP. CONSTRUÏDA EDIFICI 3

449,80 m2

TOTAL SUP. UTIL TOTAL

8005,30 m2

TOTAL SUP. CONSTRUÏDA TOTAL

8940,49 m2
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MD 7.6 Accessibilitat
QUADRE DE SUPERFICIES DE LA URBANITZACIÓ
URBANITZACIÓ EXTERIOR
TOTAL URBANITZACIÓ EXTERIOR
Aparcament autocars - accés camp de fútbol
Zona d'aparcament tanatori
Plaça accés Ronda d'Arrahona
Accés entitats / camp de fútbol
Plaça accés Carrer Priorat
URBANITZACIÓ INTERIOR
TOTAL URBANITZACIÓ INTERIOR
Zona d'accés grades camp de futbol
Zona accés camp de futbol/restaurant
Zona verda de la piscina exterior
Carrer interior nivell piscina coberta
Rampa accés instal·lacions piscina coberta
Urbanització zona de pistes de padel

A l’àmbit d’actuació del present projecte es dona compliment a tota la legislació vigent sobre
supressió de barreres arquitectòniques (veure annexos - fitxes i plànols):
7018,44
1011,33
2781,03
1272,29
417,55
1536,24

m2
m2
m2
m²
m2
m2

-

10187,57
2062,31
635,01
4761,32
1110,99
221,62
1396,32

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

-

-

Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat.
Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la
utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació,
aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no
discriminació de les persones amb discapacitat
Decret 135/95 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. DOGC
28.04.95.

MD 7.7 Seguretat estructural
7.7.1. Antecedents i objecte
L’objecte del document és descriure l’estructura portant de l’Edifici 01 - Piscina Coberta, del
projecte bàsic del Complex Esportiu de Can Casablanques a Sant Quirze del Vallès. L’edifici es situa
a la Ronda d’Arrahona just a continuació del parc amb el mateix nom. Tant el projecte com
l’estructura de l’edifici 01 esta previst executar-lo en una única fase de construcció.

A continuació s’adjunta la taula comparativa de superfícies entre els requeriments del plec de
condicions i les superfícies del projecte.

7.7.2. Descripció de l’estructura de l’edifci
Plec de condicions

Superfícies útils Projecte

Superfícies útils

Edifici 01

4 400,00m² Edifici 01

5 639,42m²

Edifici 02

240,00m² Edifici 02

2 018m²

Edifici 03

220,00m² Edifici 02 (rehabilitació)

Urbanització interior

1152,00m² Edifici 03

1 818,66m²
354,00m²

Urbanització interior

10 187,57m²

Urbanització exterior

7 018,44m²

L’edifici ocupa en sobrepassant un rectangle d’uns 55x43 metres amb una de les cantonades en
xamfrà de 26 metres, a la planta semisoterrani la ocupació és superior de 61x43 metres, mentre que
a la planta soterrani és redueix la petjada de l’edifici en 43x43 metres; mantenint a totes les plantes el
xamfrà de 26 metres paral·lel a la Ronda d’Arrahona.
En un edifici d’aquestes característiques es fa difícil parlar de nivells, ja que la topografia varia, permet
que totes les plantes tinguin sortida a diferents nivells segons les necessitats.
El nivell de l’accés principal és el que se situa al carrer interior que uneix el Carrer Priorat amb la nova
plaça d’accés de la Ronda d’Arrahona i és el que considerem com a planta primera. En aquest nivell,
es situaran els accessos de la piscina exterior i de l’edifici de la piscina coberta.
Per sota d’aquest nivell es desenvolupa la planta baixa, amb la zona de piscines i de vestidors, que té
sortida directa al solàrium i al carrer de servei que delimita amb la zona de les cases.
En la planta soterrani es situa tota la zona d’instal·lacions, magatzem i dipòsits de l’edifici amb sortida
directa al carrer de servei perpendicular a la Ronda d’Arrahona.
L’estructura de l’edifici es resol de forma diferenciada, tot el que te contacte amb el sòl, el soterrani i
el semisoterrani, es proposa amb una estructura de formigó convencional mentre que la coberta es
proposa amb una estructura de fusta que unifica tot el conjunt.
L’estructura de la coberta, esta formada per uns pòrtics de fusta separats 6 metres i una llum màxima
de 26 metres i una altre llum de 17 metres. En la zona del accés es proposa disposar de dos pilars
entremigs deixant així tres llums de 8.55 metres. Es disposaran de panys triangulats per estabilitzar
la coberta en façana.
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7.7.3. Normativa d’aplicació en el projecte
En el disseny i anàlisis dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a totes
les exigències i requeriments estipulats en el codi: Código Técnico de la Edificación (CTE), i en
particular als Documents Bàsics citats a continuació:
CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificació BOE:
25/01/08)
- DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”
- DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Accions en la edificación”
- DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”
- DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero”
- DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica”
- DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera”
- DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio”
EHE-08, “Instrucción de hormigón estructural”. Real Decreto 1247/2008 (BOE: 22/08/2008)
(modificació BOE: 24/12/08)
NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general i edificación”. Real Decreto
997/2002 (BOE: 11/10/02)

Planta Accés Edifici

RC-08, “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 956/2008(BOE: 19/06/2008)
(modificació BOE: 11/09/2008)
7.7.4. Disseny i càlcul
4.1 Accions més representatives
De cara al predimensionat dels elements mes representatius i determinants de la solució estructural
finalment adoptada les accions considerades son:
4.1.1 Accions permanents
- Pes propi i càrregues permanents

Secció esquemàtica estructura/lluernaris
Respecte a la estructura horitzontal, es resolt amb una retícula d’uns 6x8.55 metres, amb
sobrecarregues d’ús públic per lo que es proposa executar un forjat reticular recolzat amb pilars. Com
a punts singulars de l’estructura de formigó tenim la zona dels vasos de les piscines que es resoldrà
amb una llosa de formigó postesada.

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements separadors,
envans, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos sostres...), reblerts (com
els de terres) i equips fixes.
El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig
obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula següent
s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals

L’estructura dels murs de contenció dels soterranis es resol amb murs de formigó armat en les zones
de contenció de fins a 4 metres.
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Elements:

-Vent

Densitat:

Murs de fàbrica de totxo:
De totxo massís:
De totxo calat:
De totxo buit:

18.00 kN/m3
15.00 kN/m3
12.00 kN/m3

Murs de fàbrica de bloc:
De bloc buit de morter:
De bloc buit de guix:

16.00 kN/m3
10.00 kN/m3

Formigó:
Formigó armat:
Formigó en massa:

25.00 kN/m3
24.00 kN/m3

Paviments:
Terratzo:
Parquet:

0.80 kN/m2
0.40 kN/m2

Materials de coberta:
Planxa plegada metàl·lica:

0.12 kN/m2

Les càrregues de vent són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell.
Per a la seva determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la superfície exposada
amb una pressió estàtica qe que es pot expressar com a:
qe=qb·ce·cp, essent:
qb= Pressió dinàmica del vent.
ce= Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de l’entorn.
cp= Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma.
Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada pel DB
SE-AE per tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.5kN/m2.
Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i l’altura
en cada punt segons la taula 3.4 del DB SE-AE.
Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla paral·lel al
vent segons la taula 3.5 del DB SE-AE.
En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s’expliciten tot seguit:
Edifici

Reomplerts:
Terreny:

20.00 kN/m3

Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-AE, s’ha
considerat una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 0.80kN/m2, multiplicat per
la raó mitja entre la superfície d’envans i la de la planta considerada.
Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes dels envans projectats, obtenint per una
altura lliure de 3.00 metres entre forjats la següent relació de càrregues lineals.
Tancaments
Tancaments lleugers, d’alçada fins als 3.00 m:
Envans de totxo calat, d’alçada fins als 3.00 m i espessor 15 cm:
Envans de totxo buit, d’alçada fins als 3.00 m i espessor 10 cm:
4.1.2 Accions variables més representatives
- Sobrecarregues d’us
Zones de pública concurrència
Zones de oficines i serveis
Zones de magatzems
Zones Gimnàs
Zones Restaurant
Coberta lleugera <1kN/m2

5.00kN/m2
2.00kN/m2
5.00kN/m2
5.00kN/m2
3.00kN/m2
0.40kN/m2

4,00kN/m
6,00 kN/m
4,00 kN/m

Grau d’aspresa d’entorn considerat
Altura màxima de l’edifici
Coeficient d’exposició (ce (10.0m))
Pressió dinàmica del vent, qb:
Esveltesa en el pla paral·lel al vent:
Coeficients eòlics:
cp:
cs:

III
10.0m
2.4
0.50 kN/m²
0.40
0.70
-0.400

Cal especificar que el coeficient d’exposició s’ha adaptat a l’altura dels diferents punts de l’edifici
exposats al vent.
-Neu
Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se amb la
fórmula:
qn=μ·sk

essent μ el coeficient de forma la coberta, i sk el valor característic de la càrrega de neu
sobre un terreny horitzontal.

En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor μ=1. A la localitat de Sant
Quirze (Zona 2, altura 188msnm), el valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=0.40
kN/m2. Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de
valor 0.40 kN/m2.
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4.1.3 Accions accidentals
-Sisme
En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción
Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02.
Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, de normal importància.
L’estructura dissenyada, per disposar d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a l’estructura
en la totalitat de la superfície de cada planta, es considera de pòrtics ben travats entre sí en totes les
direccions.
Per altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul, ac, d’acord amb l’article 2.2 de la referida norma, es
calcula segons l’expressió:
ac = Sp· ab
ac és l’acceleració sísmica de càlcul,
ab és l’acceleració sísmica bàsica,
p és el coeficient de risc i
S és el coeficient d’amplificació del terreny
D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la consideració
de monolitisme de la seva estructura i els valors de l’acceleració sísmica bàsica i acceleració sísmica
de càlcul determinades, NO han estat considerades les repercussions produïdes per l’acció sísmica
en l’estructura.
-Incendi
S’ha considerat de manera prescriptiva, segons els requeriments bàsics i en relació a les exigències
bàsiques del CTE DB-SI, relacionades amb l’estructura, veure punt 4.4 de la memòria.
4.2 Materials de projecte
Els materials més rellevants empleats per la realització dels elements estructurals es detallen a
continuació.

7.7.5 Procés constructiu
El procés constructiu considerat a dur a terme en la posta en obra de l’edifici que es presenta ,es
tindrà en compte l’execució per aquest ordre cronològic:
-

Capítol del Moviment de terres i de fonaments.

-

Capítol de l’estructura, aquesta última realitzada en ascens de nivell a nivell, des de
l‘inferior al superior.

D’aquest procés, s’ha de destacar que qualsevol element estructural ha de mantenir-se apuntalat
mentre no s’hagi assolit la resistència prevista en el projecte, i que mai s’exposaran els elements a
situacions de càrrega més desfavorables que les previstes.
7.7.6 Comportament en vers al foc
Justificació de les prestacions de l’edifici segons els requeriments bàsics i en relació a les exigències
bàsiques del CTE DB-SI, relacionades amb l’estructura.
La estructura portant de l’edifici garantirà la seva resistència al foc durant el temps necessari per que
puguin acomplir-se totes les exigències bàsiques contemplades en el CTE DB-SI. En base a les
característiques de l’edifici, amb una alçada de evacuació de 4 m. i un ús d’Equipament de pública
concurrència el requeriment bàsic aplicable serà R-90 en les plantes sobre-rasant i de R-120 sotarasant, la coberta amb unes carregues inferiors 1kN/m2 es considera una R-30.
Aquest requeriment de resistència al foc de l’estructura de 90 minuts s’obtindrà gràcies a la pròpia
concepció geomètrica i constructiva, que garanteix la limitació de la temperatura en les armadures per
sota dels 500ºC als 90 minuts d’exposició al foc.
A les plantes de soterrani, amb una estructura plantejada a base de pilars i lloses massisses de
formigó armat, la resistència al foc de 120 minuts s’obtindrà gràcies a la pròpia concepció geomètrica
i constructiva, que garanteix la limitació de la temperatura en les armadures per sota dels 500ºC als
120 minuts d’exposició al foc.
La coberta de fusta amb un requeriment de 30minuts, s’assolirà considerant que es produeix una
reducció de secció en funció de la velocitat de carbonització que per fusta laminada es considera de
0.7mm/min. Per R-30 s’ha considerat una reducció per cara exposada de def=30*0.7+1*7=28mm.
El elements metàl·lics de la coberta amb un requeriment de 30minuts, s’assolirà graciés a l’aplicació
de pintures intumescents que garanteixin un aïllament suficient com para evitar, que sometent
l’estructura a la corba normalitzada ISO 834, la temperatura en el material acer no superi els 500ºC.
MD 7.8 Estalvi d’energia
El disseny dels edificis i el seu entorn, les solucions constructives així com les instal·lacions han
d’estar focalitzades no ja en complir amb els requisits de l’actual Codi Tècnic sinó en assolir l’objectiu
de ser edificis de balanç energètic zero o positiu. Això vol dir:
- reduir la demanda: necessitar poca energia a través d’un disseny bioclimàtic amb estratègies per
aprofitar la llum i energia del sol, així com una aïllament tèrmic adequat en soleres, façanes i cobertes
que permeti esmorteir els pics de temperatures exteriors baixes i altes. A més es pot afegir l’efecte
de la inèrcia tèrmica (amb elements màssics o d’alt calor específic com l’aigua) per aconseguir
esmorteir les oscil·lacions de temperatures entre el dia i la nit.
- seleccionar sistemes òptims: ser eficients en el disseny de les instal·lacions per aconseguir el
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màxim rendiment amb el mínim consum d’energia i a la vegada pensar en un manteniment fàcil.
- incorporar energies renovables: des del primer moment integrar en el disseny la generació
d’energies renovables per aconseguir un balanç energètic positiu i una petjada de CO2 zero.
Especialment en el cas d’aquests edificis esportius és necessària la instal·lació de plaques
fotovoltaiques per a la generació d’energia elèctrica.
- optimitzar l’ús i la gestió: evitar el malbaratament només es pot aconseguir amb una gestió
intel·ligent que requereix la formació del personal de manteniment i també la implicació de tots el
usuaris.

La planificació de l’obra dependrà de la disponibilitat econòmica del Promotor. Cas de realitzar la
construcció dels tres edificis en una mateixa licitació amb la intenció de fer-los alhora, estimem un
termini d’execució de les obres de 24 mesos.
MD 9. Pressupost aproximat
El pressupost total per a la proposta del PROJECTE BÀSIC del conjunt del Complex Esportiu s’estima
un total de 12.364.531,24€ sense IVA, dels quals 1.717.218,40€ corresponen a la urbanització del
conjunt i 998.219,21€ corresponen a la rehabilitació del Pavelló Esportiu actual.

MD 7.9 Sostenibilitat
A més dels aspectes relacionats amb l’energia tractats a l’apartat anterior, el disseny dels edificis i
la urbanització han d’aconseguir integrar criteris que afavoreixin la salut de les persones, que
fomentin la biodiversitat i respectin el cicle de l’aigua i dels materials.
El disseny d’espais i l’elecció de materials ha de fomentar un espais saludables lliures de
contaminants.
Els edificis i espais urbanitzats han fomentar el verd urbà i la biodiversitat tant per integrar el Complex
en l’entorn de parcs en que està situat com per aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones
en afavorir el contacte amb elements naturals (biofilia).
El cicle de l’aigua ha de participar en la forma de pensar els edificis i els espais entre ells de forma
que la pluja pugui alimentar les necessitats hídriques dels elements vegetals del Complex. S’ha de
tenir en compte la instal·lació d’un dipòsit de recollida d’aigües pluvials per cada edifici per al
reaprofitament d’aquesta en les zones verdes.
La sostenibilitat dels edificis s’aconseguirà si els materials que els constitueixen poden tancar els
cicles, es a dir, si un cop arriben a la fi de la seva vida útil poden esser integrats a la natura de nou i
no generen un residu contaminant. S’afavoriran materials com la fusta que a més de tancar el seu
cicle és un magatzem de tones de CO2.

MD 10. Equip redactor del Projecte
L’autor del projecte ha estat l’estudi d’arquitectura BASTERRECHEA – TEJADA ARQUITECTES SLP,
representat pels arquitectes J. Fèlix Basterrechea Ayuso i Fernando Tejada Sedano i amb la
col·laboració de Naiara González Dorta i Ovidiu Valentin Ana, arquitectes.
Sant Quirze del Vallès, octubre de 2019
Per Basterrechea – Tejada arquitectes, SLP
Firmado digitalmente
38067726N
por 38067726N JOSE
JOSE FELIX
FELIX BASTERRECHEA
BASTERRECHEA (R: B61927422)
Fecha: 2020.01.23
(R: B61927422) 17:29:38 +01'00'

J. Fèlix Basterrechea Ayuso

Firmado
digitalmente por
TEJADA SEDANO
JUAN FERNANDO 13131599W
Fecha: 2020.01.23
17:53:08 +01'00'

Fernando Tejada Sedano

MD 7.10 Perspectiva de gènere
La present proposta del Complex Esportiu incorporarà criteris de millora en quan a la conciliació
familiar i a la no discriminació de les persones. Per tal de donar resposta a aquests requeriments,
tant al carrer Priorat com al nou aparcament que es genera a la zona del Tanatori, es reservaran
places d’aparcament degudament senyalitzades per a les famílies. S’assegurarà un recorregut segur
d’accés a les instal·lacions esportives. També es reserva un espai de curta estada a la nova plaça
del carrer Priorat per a les famílies que deixin els nens a les diferents activitats esportives.
Pel que fa l’interior dels edificis, en el vestíbul dels dos edificis principals, Piscina Municipal i
Poliesportiu, es reservarà un espai d’aparcament per a cotxets degudament senyalitzat. En l’edifici
de piscines s’incorporen vestidors d’ús familiar; aquests queden integrats en els banys adaptats dels
cinc vestidors de grup.

MD 8. Pla de obra i termini d’execució

PROJECTE BÀSIC DE REMODELACIÓ DEL NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES

CN

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA

CN

NORMATIVA APLICABLE

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat
les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es
remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es
complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text
legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que
s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de
construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.

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

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en
aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la
certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit
català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals.
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos
previstos.

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
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
Compliment dels requeriments tècnics de les fitxes “PIEC” (fitxes tècniques d’equipaments esportius d’acord amb les publicades pel
Consell Català d’esports).
Degut als requeriments programàtics de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i a les característiques de l’emplaçament no és dona
compliment dels requeriments tècnics de les fitxes “NIDE 3” (fitxes tècniques d’equipaments esportius d’acord amb les publicades pel
Consejo Superior de Deportes).

Nota:

Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal

CN Normativa aplicable

1

Accessibilitat

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS

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 DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

HS 3 Qualitat de l’aire interior

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat

HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llei d’accessibilitat

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

Protecció enfront del soroll

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR

Seguretat estructural

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

Seguretat en cas d’incendi

Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

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)

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Ordenances municipals

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Estalvi d’energia

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

HE-0 Limitació del consum energètic

Seguretat d’utilització i accessibilitat

HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

CN Normativa aplicable

2

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)

Sistemes estructurals

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)

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

CTE DB SE A Document Bàsic Acer

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Instrucció d'Acer Estructural EAE

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.

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

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)

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

CTE DB HR Protecció davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
Ordenances municipals

CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres

Instal·lacions d’aigua

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

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

D 135/95 (DOGC: 24/3/95)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Instal·lacions d’ascensors

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

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

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

Ordenances municipals

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

Instal·lacions d’evacuació

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües

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

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)

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
Ordenances municipals

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), 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

Instal·lacions tèrmiques

Gas-oil

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

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

Instal·lacions d’electricitat

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

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.

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Instal·lacions de ventilació

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

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

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 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
CTE DB SI 3.7 Control de humos

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)

Instal·lacions de combustibles

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)

Gas natural i GLP

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)
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Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

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

Control de qualitat
Instal·lacions d’il·luminació

Marc general

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

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)

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

Instal·lacions de telecomunicacions

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)

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

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

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)

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Instal·lacions de protecció contra incendis

Text refós de la Llei reguladora dels residus
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

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.

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Residuos y suelos contaminados

Instal·lacions de protecció al llamp

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

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
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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)

Rubí, octubre de 2019
Els arquitectes redactors,
Basterrechea – Tejada arquitectes,
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Consell Català
de l’Esport

Programa bàsic de mòdul
Juliol 2005

Superfície total
Mòdul PCO-3
Aforament del mòdul
Espai esportiu
Vestidors
Espectadors

Fitxes
tècniques
d'equipaments
esportius

Generalitat
de Catalunya

Espai esportiu

Piscina coberta 3

PCO-3

Juliol 2005

Espais esportius
Vas principal de 25 x 16,6 m
Profunditat mínima 1,8 m
Alçada mínima del sostre 4 m

Superfície útil mínima dels espais esportius i complementaris
2.600 m2

135 persones
160 persones
150 persones

Consell Català
de l’Esport

Vas principal
412,5 m2
Platja recinte vas principal
250 m2
Vasos complementaris
210 m2
Platja recinte vasos compl.
150 m2
Dutxes accés recinte vasos
4 m2
Control de vasos
6 m2
Grades
140 m2
Galeria d’observació
50 m2
Vestíbul i control d’accessos
76 m2
Zona d'administració
12 m2

Vas complementari 1 de 140 m2
Profunditat màxima 1,40 m
Alçada mínima del sostre 3 m

Neteja i magatzem auxiliar
3 m2
Infermeria
8 m2
Instal·lacions i registre vasos 550 m2
5 vestidors de grups
100 m2
2 vestidors col·lectius i serveis 160 m2
2 vestidors tècnics-àrbitres
12 m2
2 serveis generals
24 m2
2 zones dutxes generals
24 m2
2 magatzems material piscina 30 m2
2 serveis per al públic
28 m2

Vas complementari 2 de 70 m2
Profunditat màxima 1,20 m
Alçada mínima del sostre 3 m
Marcatges vas principal
Línies de fons i parets

1/4

Fitxes
tècniques
d'equipaments
esportius

Generalitat
de Catalunya

Piscina coberta 3

Material esportiu mínim
Sureres longitudinals
Sureres transversals
Sureres gols waterpolo
Blocs de sortida
Plaques de toc
Escales
Pals i surera senyalització esquena
Pals i surera sortida falsa
Porteries waterpolo
Xarxes de portecció als gols

9 ut.
2 ut.
8 ut.
8 ut.
16 ut.
8 ut.
2 ut.
1 ut.
2 ut.
2 ut.

PCO-3

Ancoratges vas esportiu
Sureres longitudianls
Sureres gols waterpolo
Blocs de sortida
Plaques de toc
Escales
Senyalització esquena
Senyalització sortida falsa

18
8
32
32
16
4
2

punts
punts
punts
punts
punts
punts
punts

Ancoratges vasos complementaris
Sureres transversals
4 punts

8 carrers

2/4

Fitxes
tècniques
d'equipaments
esportius

REQUERIMENTS TÈCNICS
Piscina coberta 3

PCO-3

Fitxes
tècniques
d'equipaments
esportius

REQUERIMENTS TÈCNICS
Piscina coberta 3

PCO-3

Criteris de seguretat

Criteris funcionals

Criteris habitabilitat

 Previ a la redacció del projecte cal disposar d’un estudi geotècnic adequat
a les característiques del solar.
 Justificar el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, del Reglament
electrotècnic de baixa tensió i dels reglaments d’instal·lacions tècniques en
els edificis (gas, aigua calenta sanitària, calefacció...).
 Justificar el compliment del Reglament d’espectacles, amb l’obtenció de la
llicència d’activitats classificades.
 Justificar el compliment del Decret 95/2000 pel qual s’aproven les Normes
sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 Considerar les mesures de prevenció de la Legionel·losi establertes per la
legislació vigent en el disseny de la instal·lació d’aigua calenta sanitària.
o Independitzar els vasos de la piscina de l’estructura de l’edifici.
 Senyalitzar els espais i els recorreguts, indicant les vies d’evacuació, les
restriccions de pas i la prohibició de tirar-se de cap en les àrees de bany on
la profunditat del vas sigui inferior a 1,5 m.
 Els vasos han de ser accessibles en tot el seu perímetre, voltat d’una platja
d’una amplada no menor d’1 metre i de 4 metres entre vasos i si hi ha pòdiums
de sortida. Es recomana una amplada lliure de platja no menor de 2 metres.
 Senyalitzar la profunditat del vas i els canvis de pendent del fons.
o Disposar un graó perimetral de 15 cm a una profunditat d’1,2 m a les parets
dels vasos de més fondària.
o Tots els vasos de piscina han de disposar d’un mínim de dues buneres. La
velocitat d’aspiració no pot superar els 1,2 m/s.
o Situar els vestidors al nivell de la platja de la piscina.
o Protegir tots els desnivells superiors a 60 cm amb baranes d’una alçada no
inferior a 1 m que no deixin escletxes de més de 12 cm ni es puguin escalar.
 Els paviments de les platges de la piscina, dels passadissos i dels espais
complementaris amb presència d’aigua s’han de construir amb pendents no
menors de l’1% ni superiors al 2% cap a les canaletes i buneres de desguàs
i no han de lliscar amb el peu nu i moll.
o La propietat de lliscament dels paviments s’ha d’acreditar amb el certificat
d’un laboratori d’assaig, d’acord amb les normes UNE-EN que siguin
d’aplicació. En tot cas seran paviments de classe 3, d’acord amb el que
estableix el Codi tècnic de l’edificació – SU1 Seguretat enfront al risc de
caigudes, assolint un valor de Rd major que 45, mesurat segons la norma
UNE-ENVI12633. D’altres sistemes de mesura com els establerts en la
normativa de seguretat laboral o la norma DIN 51097, també ofereixen
referències vàlides per a la tria de paviments segurs. En aquest darrer cas,
la seva classificació ha d’assolir el grau A.
 No s’han d’instal·lar plats de dutxa, que cal substituir per un paviment no
lliscant en pendent del 2% amb una canaleta de recollida a ran de terra al
costat de la paret, sota el ruixador, sense graons ni regruixos. Es recomana
que el paviment acrediti que assoleix el grau B segons la norma DIN 51097.
o Les escales d’accés als vasos de la piscina i els coronaments desbordants han
d’assolir el grau C segons la norma DIN 51097.
 Revestir el perímetre del recinte dels vasos fins a no menys de 2 m d’altura
(recomanat 2,40 m) amb materials impermeables, no abrasius, sense arestes
ni reclaus, i integrar en el mateix pla totes les portes, que no han de sobresortir
quan s’obren.
 Arrodonir les arestes dels revestiments verticals amb un radi no inferior a 1
cm. Es recomana no menor de 3 cm.
 El material esportiu i els seus ancoratges compliran les prescripcions
establertes a les normes UNE EN que siguin d’aplicació, fet que ha de ser
acreditar amb el certificant d’un laboratori d’assaig aportat pel subministrador.
o Els pòdiums de sortida de natació o qualsevol element elevat al voltat dels
vasos han de ser desmuntables.
 Tots els vidres han de ser resistents als cops i no produir fragments tallants
en trencar-se. Els tancaments transparents es senyalitzaran amb claredat.
 Els llums, els revestiments i d’altres elements del recinte dels vasos han de
ser resistents als impactes.
 Les portes han de ser reforçades, resistents als cops i a la humitat, amb els
panys mestrejats i la ferramenta resistent i inoxidable. Es recomana que les
frontisses no permetin desmuntar les fulles sense utilitzar eines.
o Les portes han de disposar de tiradors i manetes de fàcil accionament, de
sistemes de retenció si han de romandre obertes i de molles de tancaments
amortit automàtic que evitin el tancar-se de cop o atrapar els dits dels usuaris.
o A les portes dels espais utilitzats per nens de menys de 6 anys s’ha de protegir
la trobada entre el marc i la fulla en el costat de les frontisses fins a una alçada
d’un metre, de manera que no s’hi puguin introduir els dits.
o Les portes de doble sentit d’obertura han de disposar d’un element transparent
a l’alçada de la vista que permeti percebre si hi ha algú a l’altre costat.
o Limitar la temperatura de consum de l’aigua calenta a 38º amb vàlvules
barrejadores termostàtiques automàtiques.
o Dotar la instal·lació amb un equip de megafonia per donar avisos.
o Disposar una instal·lació de telecomunicació i un sistema de seguretat per
alertar en cas d’intrusió. S’aconsella la instal·lació d’un circuit de televisió
per vigilar els espais no visibles des del control.
 Emmagatzemar els productes químics pel tractament de l’aigua dels vasos
en un recinte exclusiu, convenientment senyalitzat, amb accés restringit al
personal de manteniment, separat de la sala de filtració, ventilat directament
a l’exterior en un indret poc concorregut, ha de ser fosc per evitar la
degradació dels productes sensibles a la llum, ben il·luminat artificialment
i equipat amb les mesures de seguretat exigides per la normativa vigent
referent a les substàncies nocives, tòxiques o perilloses. La seva localització
ha de ser propera a l’accés de servei de la instal·lació, per facilitar
l’abastament dels productes i evitar situacions de risc en el subministrament.
Disposar cubetes de recollida dels possibles vessaments dels productes
químics per evitar que es barregin o s’aboquin al clavegueram.

 Els requeriments d’aquest mòdul i el seus aforaments s’han previst en
funció de les activitats definides al PIEC. Per a supòsits diferents, el
projecte ha d’adaptar-se a les noves necessitats definides al projecte de
gestió de la instal·lació.
 Justificar el compliment de la normativa de promoció de l’accessibilitat
i supressió de barreres arquitectòniques.
 Dimensionar i equipar la infermeria com a vestidor individual de gran
adaptació, amb vàter, dutxa, rentamans, llitera i farmaciola.
 Dimensionar els accessos proporcionats al nombre d’usuaris previstos i al
mitjà de transport que aquests utilitzin. És preceptiu resoldre l’aparcament
de vehicles quan es preveu l’accés rodat a l’equipament de motocicletes,
automòbils i/o autocars.
 Disposar d’un accés pels usuaris clarament assenyalat. Indicar en lloc
visible i de manera clara i permanent el nom de la instal·lació, del titular
i del gestor de la instal·lació.
o Controlar els accessos a la instal·lació, als vestidors i a les grades, amb
visibilitat sobre el recinte dels vasos i centralització del comandament de
les instal·lacions tècniques.
o Separar les circulacions d’esportistes i d’espectadors.
o Accedir al recinte dels vasos a través dels vestidors, pel passadís de peus
nus.
o Assegurar la visibilitat òptima del vas principal des de les grades. Accedir
des de la part superior per un passadís de no menys d’1,80 m d’amplada
lliure. En cap cas l’alçada de la primera grada pot superar la meitat de
la distància al sobreeixidor del vas.
 Restringir els accessos a la sala d’instal·lacions tècniques i al recinte dels
vasos, tant des de l’interior per manteniment, com des de l’exterior pels
abastaments.
 L’altura lliure mínima sobre el vas principal i la platja que l’envolta i sostre:
4 m. Damunt dels vasos complementaris i la seva platja no serà inferior
a 3 m.
o El volum en m³ del recinte dels vasos ha de ser entre vuit i dotze vegades
la superfície de la làmina d’aigua en m².
 Considerar les sobrecàrregues i disposar les subestructures necessàries que
permetin penjar del sostre els cobertors dels vasos, les xarxes de gols de
waterpolo, els projectors, els conductes de climatització, etc.
o L’estructura dels espais complementaris ha de deixar la planta lliure de
manera que no condicioni la distribució i en faciliti la seva modificació
i ampliació.
 Il·luminar el recinte dels vasos amb l’adequada disposició de les obertures
de façana i coberta per tal de fer arribar llum solar difosa de manera
uniforme i suficient, evitant els enlluernaments. En cas d’il·luminació
horitzontal, es recomana que la superfície de les lluernes no sigui menor
del 10% ni major del 20% de la del recinte dels vasos. En cas d’il·luminació
vertical, la superfície de les finestres ha de ser del 25% de la planta. Els
tancaments a est i oest i de darrera de les porteries de waterpolo han de
ser cecs.
 Enllumenar el recinte dels vasos amb un nivell i una uniformitat adequades
a l’ús al qual es destini. Es recomana instal·lar làmpades de vapor de
mercuri amb halogenurs metàl·lics o fluorescents de color corregit, amb
dues enceses que assoleixin com a mínim uns nivells d’il·luminació
horitzontal mitjans de 200 i 400 lux amb una uniformitat mitjana no menor
del 0,5, independent per a cada vas.
o El nivell mitjà de l’enllumenat dels vestidors, serveis i dutxes no ha de ser
inferior a 150 lux. Al vestíbul i els passadissos 100 lux, amb una uniformitat
del 0,5.
 Situar els magatzems de material esportiu en el perímetre del recinte dels
vasos, a nivell amb la platja. Es recomana que es pugui inscriure un cercle
de 3 m de diàmetre. El pas lliure de les portes dels magatzems ha de
permetre guardar el material amb facilitat. Es recomana que no sigui
menor de 2,50 x 2,20 m.
o L’amplada dels passadissos no ha de ser inferior a 1,50 m. Si són via
d’evacuació 1,80 m.
o L’altura del sostre dels vestidors i passadissos no ha de ser inferior a 2,8
m i lliure no menys de 2,5 m.
 Al vestidors hi haurà mig metre útil de banc per cada persona del seu
aforament.
 La distància lliure mínima entre dos bancs enfrontats dels vestidors no serà
menor d’1,2 m. Es recomanen 1,8 m.
 La distància lliure mínima entre un banc dels vestidors i els armaris davant
seu no serà menor d’1 m. Es recomanen 1,5 m.
 Com a mínim hi haurà una dutxa per cada 5 persones i un vàter i un
rentamans per cada 25 persones de l’aforament dels vestidors. Als serveis
d’homes es poden substituir dos urinaris per cada vàter, si resta almenys
un vàter.
o Per cada vestidor de grup ha d’haver un vàter, un rentamans, 4 dutxes, 10
metres de banc, 40 penjadors i 2 armaris grans.
 L’espai útil de cada dutxa no serà menor de 0,8 x 0,8 m, amb un pas lliure
per accedir-hi de 0,8 m d’amplada com a mínim.
o El pas lliure de les portes no ha de ser menor de 0,80 x 2,10 m.
o Especificar i pressupostar en el projecte el material esportiu, els ancoratges,
els cobertors dels vasos, les xarxes de protecció, la senyalització i el
mobiliari dels vestidors.
o Sonoritzar el recinte dels vasos amb altaveus, micròfons al control i a la
platja i un equip de so amb amplificació i equalització amb presa de terra
independent.

Higiene
 Els espais complementaris humits, com els vestidors i els serveis, compliran
els requisits mínims d’habitabilitat establerts per als edificis d’habitatges.
 La recollida d’aigües de les platges es farà pel seu perímetre exterior, el més
allunyada del sobreeixidor dels vasos, que constituirà el punt més alt de la
platja, de manera que s’eviti l’abocament de l’aigua de neteja dins dels
vasos.
 El circuit hidràulic de depuració de l’aigua de la piscina ha de ser
independent per a cada vas i ha de tenir el cabal suficient per recircular i
filtrar en 4 hores tot el volum del vas principal i en 2 hores els dels vasos
complementaris.
 La velocitat d’impulsió de l’aigua del vas no ha de superar els 2 m/s.
 La recirculació de l’aigua dels vasos de la piscina es farà impulsant de
manera homogènia pel fons i desbordant per sobreeixida a tot el perímetre,
recollint l’aigua desallotjada pels banyistes en un vas de compensació d’un
volum en m³ no inferior al 10% de la superfície de la làmina d’aigua en m².
 Els paviments han de ser impermeables, imputrescibles i no susceptibles de
constituir-se en substrat per al creixement microbià.
 El segellat de les juntes dels paviments i dels revestiments dels vestidors, de
les dutxes i dels serveis amb materials impermeables i antibacterians.
 Els paraments verticals del recinte dels vasos, dels vestidors, les dutxes i els
serveis, es revestiran a 2 m d’alçària amb materials impermeables, resistents,
de manteniment i reparació fàcils. Es recomanat revestir-los a tota alçària.
 No utilitzar guix, escaioles o pintures no rentables als revestiments de les
parets i sostres dels espais humits. Si n’hi ha fals sostre als vestidors o els
serveis, aquest ha de ser inalterable a la humitat i resistent als cops.
o Arrodonir les trobades dels terres i parets amb un radi no inferior a 2,5 cm.
 Els revestiments dels paraments verticals dels vestíbuls, els passos i les
escales ha de ser resistent, de manteniment i reparació fàcils o es disposarà
un arrambador protector de no menys d’1,2 m d’altura.
 Instal·lar preses d’aigua per a mànega a les zones de vestidors, dutxes,
serveis, locals d’instal·lacions tècniques i espais amb terres en pendent i
desguassos.
o Situar en l’accés al recinte dels vasos un espai amb no menys de sis dutxes
de manera que sigui visible pel personal de vigilància.
o Instal·lar fluxòmetres per ruixar els vàters i els urinaris.
o Muntar els rentamans volats, recolzats a les parets i sense peus.
o Renovar l’aire del recinte dels vasos amb una ventilació forçada que aporti
2,5 dm³/s i m² de superfície de làmina d’aigua i el dels vestidors instal·lant
una extracció forçada per les dutxes i els serveis de 12 volums/hora.
o La velocitat màxima de filtrat de l’aigua dels vasos no superarà els 20 m³/
m² h amb sílex i hidroantracita, i 10 m³/m² h amb diatomees.

 Normativa tècnica d’obligat compliment
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Manteniment
 Disposar a l’abast les escomeses necessàries per garantir els subministraments.
 Als espais complementaris els paviments han de ser d’alta resistència al
desgast, impermeables, imputrescibles i de fàcil neteja.
 Protegir la fusteria interior de la humitat aixecant 10 cm del terra els marcs
i les portes en els vestidors, les dutxes i els serveis.
 El mobiliari i els accessoris han de ser aptes per a un ús públic, estables al
bolcat, de disseny ergonòmic, estables al bolcat, sense arestes vives o
elements esmolats, reforçats i resistents a l’ús vandàlic i a la humitat.
 Els elements metàl·lics situats en l’exterior o en espais humits han de ser
inoxidables en ambients clorats o trobar-se adequadament protegits i ser
registrables. En els locals amb presència d’aigua com les dutxes, els vestidors
i els serveis s’han de connectar a terra amb una xarxa equipotencial.
 Els acabats de coberta i dels tancaments han de ser resistents als impactes,
impermeables, inalterables a la intempèrie i a la llum solar, durables i de
fàcil manteniment.
 Recollir preferentment les aigües de la coberta al perímetre exterior de
l’edifici, preveient sobreeixides i morrions per evitar les humitats i els
embussaments.
 Disposar galeries de servei al voltant dels vasos de no menys d’1,5 m
d’amplada i una altura no menor de 2,5 m. Es recomana construir el vas
registrable pel fons, deixant vistes les impulsions i els desguassos.
o Els vasos de compensació de la piscina han de ser impermeables, fàcils de
netejar i estar tancats, amb accés pel manteniment i ventilació a l’exterior.
o Situar el soterrani i els fons dels vasos a una cota superior a la de desguàs
del clavegueram, de manera que sigui possible buidar-los per gravetat.
o Resoldre l’accés del material esportiu i de la maquinària des de l’exterior al
recinte dels vasos, als magatzems i a la sala d’instal·lacions tècniques.
o Possibilitar el registre de la coberta i dels tancament disposant els elements
necessaris per realitzar el manteniment i la neteja de manera segura i
còmoda.
o Les instal·lacions han de ser accessibles per al manteniment, permetre
modificacions o ampliacions, i encastades en els trams a l’abast de l’usuari.
o Protegir de les accions vandàliques les finestres i els sòcols de les façanes.
o L’estructura del recinte dels vasos ha de ser fàcilment registrable. S’aconsella
que quedi vista. Si es col·loquen cels rasos han de ser fonoabsorbents, no
alterar-se amb la humitat, resistents als cops i de fàcil manteniment i
reparació.
o Centralitzar els comandaments d’encesa a la zona de control i restringir el
seu ús al personal autoritzat.
o Aïllar tèrmicament tota la instal·lació d’aigua freda i calenta.
o Protegir la instal·lació d’aigua calenta sanitària enfront de la corrosió i les
incrustacions: acumuladors, bescanviadors, etc.
o Sectoritzar els recintes d’aigües amb vàlvules de tall i antiretorn.

 Normativa tècnica d’obligat compliment

Confort
 Justificar el compliment del Codi tècnic de l’edificació respecte a les
condicions tèrmiques i acústiques.
 Disposar un cancell en l’entrada o d’altres sistemes que evitin corrents
d’aire al vestíbul d’accés.
 Revestir no menys d’un terç de les superfícies interiors de la coberta i les
parets amb materials fonoabsorbents. Es recomana no menys del 50 %.
o Els paraments interiors dels recinte dels vasos han de ser clars i no
reflectants.
o Les lluernes i la fusteria exterior han de ser estanques i sense ponts tèrmics
on es puguin produir condensacions.
o La temperatura de l’aigua dels vasos depèn de l’activitat que s’hi faci. El
vas principal ha d’estar a 26ºC, el vasos complementaris a 28ºC. Les
variacions respecte a aquestes temperatures no han de ser de més o menys
1ºC.
o La temperatura de l’aire del recinte de vasos ha de ser 2ºC superior a la
de l’aigua del vas principal.
o La temperatura dels espais complementaris de vestidors dutxes i serveis
no ha de ser inferior a 20ºC.
o La humitat relativa del recinte dels vasos ha d’estar entre el 65% i el 70%.
o La velocitat d’impulsió de l’aire no ha de ser inferior a 0,25 m/s per sota
de 2 m d’altura des del paviment.
o Consum de les dutxes de 20 litres d’aigua calenta barrejada a 38ºC per
usuari amb un cabal de 0,2 l/s.
o Almenys una dutxa de cada grup i les dutxes individuals han de ruixar
aigua freda, a més de l’aigua calenta barrejada a 38ºC.
o Instal·lar fonts d’aigua potable per tal que els usuaris en puguin beure
durant la pràctica esportiva.
Respecte al medi ambient
 Diferenciar la xarxa d’aigües brutes i la d’aigües pluvials. Aquesta es
recomana emmagatzemar-la per a la seva reutilització.
 Adoptar mesures correctores per reparar l’impacte generat en l’entorn i el
paisatge. Executar els talussos i/o desmunts de manera que se’n garanteixi
la seva estabilitat i es resolgui l’escorriment de les aigües recollides per
les noves vessants.
 Separar amb els tancaments interiors els espais amb diferents temperatures.
 Disposar una superfície practicable de ventilació natural no menor del 2%
de la planta, repartida al llarg de dues façanes oposades, preferiblement
la nord i la sud, suficient per a poder aturar el condicionament de l’aire
de la piscina a l’estiu.
o Orientar l’eix longitudinal del vas principal amb la direcció est - oest. Els
finestrals del recinte dels vasos s’han d’obrir a nord i sud, aquestes amb
protecció solar que redueixi els guanys tèrmics a l’estiu i eviti l’entrada de
llum directa al vas.
o Il·luminar i ventilar de manera natural els espais complementaris de
vestidors, dutxes i serveis, preferiblement de manera zenital.
o Disposar sistemes passius d’aïllament tèrmic i de protecció solar per
l’estalvi del consum energètic.
o Instal·lar comptadors interns d’electricitat, de calories i d’aigües per
mesurar els principals conceptes consumidors i facilitar l’explotació de
l’edifici des del punt de vista d’ús racional de l’energia i l’aigua.
o Instal·lar sistemes d’alta eficiència energètica com calderes d’alt rendiment,
deshumectadores amb recuperació de calor del condensador, climatitzadors
amb free-cooling, fluorescència trifòsfor i amb balast electrònic.
o Totes les aixetes d’ús públic han de ser de tancament automàtic.
o Instal·lar dispositius d’encesa i tancament automàtics dels llums i de les
aixetes per detecció de presència.
o Instal·lar captadors solars tèrmics per produir no menys del 60% de les
necessitats d’aigua calenta sanitària i de calefacció.
o Reservar una zona de l’accés per a l’aparcament de bicicletes.
o Disposar contenidors per a la recollida selectiva dels residus.
o Utilitzar preferentment materials respectuosos amb el medi ambient,
reciclats i reciclables, que certifiquin la seves propietats amb un segell de
qualitat acreditat.
o Exigir l’acreditació de la procedència de les fustes utilitzades en la
construcció amb l’obtenció per part del subministrador d’un segell
internacionalment reconegut que certifiqui que ha estat extreta d’un bosc
sotmès a explotació sostenible.
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Hall
98.97 m²

Vestuari 01
74.75m²

Vestíbul
48.31 m²

Recepció
17.92 m²

+183.50 m
Serveis
19.87 m²

Serveis públics
28.10 m²

Passadís
10.14 m²

ACCÈS

Despatx 01
9.21 m²

Sala fitness-musculació
468.22 m²

ESPAI PER A
COTXETS

Menjador- Office
20.55 m²

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

Spinning
101.79 m²

Aparcament
bicicletes
52.84 m²

8.00%

Despatx 02
9.21 m²

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA
21.68 m²

13.60 m²

+183.02

+181.20

+1
82
.5

4

8.00%

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA: 1:200
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL:

PLANTA PRIMERA
ARQUITECTURA - PISCINA COBERTA

NÚM. PLÀNOL

A.04
PROJECTE BÀSIC

Aparcament
bicicletes
46.07 m²

ACCÉS COBERTA
MANTENIMENT

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA: 1:250
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL:

PLANTA COBERTA
ARQUITECTURA - PISCINA COBERTA

NÚM. PLÀNOL

A.05
PROJECTE BÀSIC

2.60

+190,5

4.00

+187,9

+183,5

+179.90 m

2.20

3.90

2.20

3.20

6.40

+183.50 m

SECCIÓ LONGITUDINAL

+190,5 m

+187,9 m

7.90

2.20

3.90

+179,9 m

2.50

+181,20 m
+180.60 m

+183,5 m

3.20

+183.02 m

2.80

CANTO DE LA VIGA

+175,6 m

SECCIÓ TRANSVERSAL

+190,5 m

+187,9 m

+183,5 m

+183,5 m

+183,02 m

+179.90m

+179,9 m

SECCIÓ TRANSVERSAL - ALÇAT NORD-OEST

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA: 1:250
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL:

SECCIONS
ARQUITECTURA - PISCINA COBERTA

NÚM. PLÀNOL

A.06
PROJECTE BÀSIC

+190,5 m

+187,9 m

+183.50 m

+183,5 m

+183.02 m
+181,20 m

+181,2 m
+179,9 m

ALÇAT SUD-OEST

+190,5 m

+187,9 m

+183,5 m

+183.02 m
+181,30 m

+181,20 m
+180.60 m

+179,9 m

ALÇAT SUD

+183.50 m

+183.50 m

+181.30 m
+179.90 m

+179.90 m

+175.60 m

ALÇAT NORD-EST
REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA: 1:250
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL:

ALÇATS
ARQUITECTURA - PISCINA COBERTA

NÚM. PLÀNOL

A.07
PROJECTE BÀSIC

14.00%

4.00%

+181.30 m

+179.90 m

5.54

vas compensació
piscina gran

+175.60

25.56

filtració piscina gran

47.54

UTA - vestuari col·lectiu 1

UTA - vestuari col·lectiu 2

17.50%

+179.90 m

+175.60 m

A CONTROL DE VASOS

UTA - DESHUMECTACIÓ PISCINA

5.85

4.51

6.93
4.46

sala productes
químics

sala tècnica reaprofitament
aigües pluvials i grises

30.01

45.14

Instal·lacions i registre de vasos
1909.57m²
UTA - vestuaris personal

UTA - vestuari 05

dipòsit d'aigües pluvials

UTA - vestuari 04

filtració piscina petita
vas compensació
piscina petita

.44

UTA - vestuari 03

filtració piscina exterior

UTA - vestuari 01

6.34

2.68

19.83

2.30

5.34

10.28

25

UTA - vestuari 02

sala baixa tensió

sala P.D.S

2i fred AB
NK 65-250

2i fred AB
NK 65-250

2i fred AB
NK 65-250

2i fred AB
NK 65-250

2i fred AB
NK 65-250

2i fred AB
NK 65-250

2i fred AB
NK 65-250

2i fred AB
NK 65-250

sala producció
climatització-ACS
aerotèrmia

2i fred AB
NK 65-250

CALOR

B.C AIGUA-AIRE

FRED
NK 65-250
2i fred AB

NK 65-250
2i fred AB

NK 65-250
2i fred AB

A.C.S

DIN A1

NK 65-250
2i fred AB

DIN A3

PROMOTOR:

NK 65-250
2i fred AB

0 (M)

NK 65-250
2i fred AB

ESCALA GRÀFICA: 1:200

NK 65-250
2i fred AB

Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

NK 65-250
2i fred AB

OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:

11.82

NK 65-250
2i fred AB

E 2019_110

DATA:

NK 65-250
2i fred AB

REF.:

NK 65-250
2i fred AB

8.88 m²

34.00
NK 65-250
2i fred AB

1.80

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL:

PLANTA SOTERRANI
ARQUITECTURA - PISCINA COBERTA

NÚM. PLÀNOL

A.08
PROJECTE BÀSIC

6.00

6.00

6.00

8.57

3.93

2.55

6.00

6.00

3.95

6.00

6.00

4.00

14.00%

10.04

4.00

4.00%

+181.30 m

60.60

2.00

Passadís 01
21.82 m²

12.28

2.55

6.00

1.80

1.80

9.38

6.00

+179.90 m

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

17.50%

24.67

A CONTROL DE VASOS

+179.90 m

+175.60 m

6.93

6.00

25.30

6.20

13.63

9.58
Solarium
142.06m²

14.58

+179,9 m

Vas piscina competició
525,00m²

1.76

Hall
98,21 m²

1.76

34.51

7.76

Neteja
6.95 m²

12.65

3.60

1.80

Passadís 03
26,16 m²

25.30
4.25

Platja
591,18 m²

Vestuari 02
52.41 m²

4.75

Vestuari 04
52.41 m²

4.74

4.75

Vestuari 05
62.04 m²

4.68

Bany adaptat /
Vestidor familiar

Bany adaptat /
Vestidor familiar

Bany adaptat /
Vestidor familiar

6.00

Vas piscina oci
100,00 m²

7.30

11.57

13.52

6.51

4.68

Vestuari 03
52.21 m²

Jacuzzi
24.40 m²

25
.86

Vestuari 01
62.04 m²

.44

1.95

8.57

43.41

Control vasos
11.57 m²

Vestuari Personal 02
25.60 m²
7.75

25

1.95

Pas
8,40 m²

Vestuari Personal 01
25.60 m²

Bany adaptat /
Vestidor familiar

21.54

20.90

8.98

25.70

6.15
Passadís 02
14.15 m²

21.30

2.30

8.57
8.78

25

.03

6.40
Vestuari Col·lectiu 02
145.46 m²

Vestuari Col·lectiu 01
166.18 m²

Bany adaptat /
Vestidor familiar

14.60

24.35

3.97

Serveis 01Servei 02 Serveis 03
6.78 m²
7.54 m²
6.78m²

Magatzem 02
24.02 m²

Infermeria
11.76 m²

3.66

2.20

2.20

10.62

Passadís 04
53.54 m²

24.38

Magatzem 01
12.88 m²

Zona wellness
69.30 m²

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA
42.48 m²

46.84

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA: 1:200
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL:

PLANTA BAIXA
ARQUITECTURA - PISCINA COBERTA

NÚM. PLÀNOL

A.09
PROJECTE BÀSIC

5.40

17.50%

+179.90 m

3.50
Manteniment
coberta

A CONTROL DE VASOS

+179.90 m

8.42
SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

2.00

6.35

+175.60 m

4.56

2.57

20.60

14.00%

4.00%

54.71

5.75
3.64

5.82
8.54

18.30

2.20
8.74

4.70

7.67

34.87

Serveis
12.52 m²

25.90

Activitats dirigides 01
147.37 m²

Envà mòbil acústic

21.34

2.28

Galeria d'observació
82.42 m²

2.70

13.60

Vestuari 02
74.75 m²

33.76

Activitats dirigides 02
142.34 m²

18.25

2.00

2.96

2.96

ACCÈS
43.43
10.28

2.20

2.20

8.28

14.28

+183.50 m
1.80

Passadís
10.14 m²

ACCÈS

5.75

3.54

8.00%

8.53

Despatx 02
9.21 m²

16.88

5.07

2.57

8.47

Menjador- Office
20.55 m²

6.00

Aparcament
bicicletes
52.84 m²

Serveis públics
28.10 m²

5.81

11.85

13.60 m²

10.85 SORTIDA
D'EMERGÈNCIA
21.68 m²

26

22.42

2.00

2.00

SORTIDA
6.80
D'EMERGÈNCIA

.06

2.20

5.82

ESPAI PER A
COTXETS

Despatx 01
9.21 m²

Serveis
19.87 m²

4.10

5.80

5.60

Sala fitness-musculació
468.22 m²

13.60

2.70

13.60

Recepció
17.92 m²
6.40

Spinning
101.79 m²

2.28

Vestuari 01
74.75m²

+183.50 m
Hall
98.97 m²

Vestíbul
48.31 m²

40.84

6.05

12.21

+183.02

+181.20

8.00%
20.02

+1
82
.5

4

4.00

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

14.85

6.00

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA: 1:200
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL:

PLANTA PRIMERA
ARQUITECTURA - PISCINA COBERTA

NÚM. PLÀNOL

A.10
PROJECTE BÀSIC

4.50%

+183.5 m

ZONA PICNIC

+183.5 m

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA:1:400
0 (M)

DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL:

Manteniment
coberta

SUPERPOSICIÓ ESTAT ACTUAL
PAVELLÓ POLIESPORTIU

NÚM. PLÀNOL

A.11.0

PROJECTE BÀSIC

REF.:

E 2019_110
DATA:

OCTUBRE 2019
AUTOR DE PROJECTE:

Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA: 1:400

0 (M)

DIN A3
DIN A1

PROMOTOR:
4.56

ZONA PICNIC

+183,5

+183,5

+186,4

+183.5 m

+186,4

4.50%

ACCÈS

altura: 1,4 m
8%17,5 m

Bar Restaurant
275.02 m²

Vestuari 01
32.14 m²

+187,8

+186,40

Magatzem
12.50m²

TÍTOL DEL PROJECTE:

NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

+187,8

Grades i serveis
479.79 m²

Nucli comunicació
39.65 m²
Magatzem
7.41 m²

NOM DEL PLÀNOL:
PLANTA GENERAL
ARQUITECTURA - POLIESPORTIU
NÚM. PLÀNOL

PROJECTE BÀSIC

A.11

Vestuari Àrbitres
12.28 m²

+185,20

Serveis 04
35.46 m²

+186,4

+186,4

Passadís 01
40.12 m²

+185,20

Sala Formació
114.93 m²

Accés - Vestíbul
122.65 m²

ESPAI PER A
COTXETS

Vestuari 02
32.14 m²

Neteja
4.69 m²

Pas 02
3.60 m²

Serveis 02
8.10 m²

Serveis 01
8.10 m²

Pas 01
4.50 m²

Servei 03
5.10 m²

Recepció

+186,40

ACCÈS

8.00%

2.00%

8.00%

2.00%

8.00%

ACCÈS

+185,20

8.00%

+183.20

Despatx 04
18.74 m²

Despatx 03
18.74 m²

Despatx 02
17.96 m²

Despatx 01
17.80 m²

Oficina tècnic
ajuntament
25.72 m²

Oficina direcció
i coordinació
41.74 m²

8.00%

2.00%

8.00%

2.00%

8.00%

Passadís 02
35.03 m²

+184.72

+181.00

+183.15

+183.20

+182,75

+183.2

+181.00
ACCÈS
SERVEI

+183.15

Magatzem
12.52 m²

Vestuari grups 02
57.95 m²

ACCÈS

Vestíbul - Escala
53.81 m²

ACCÈS

Futura ampliació

+183,2

Vestuari grups 01
57.95 m²

ACCÈS

Vestuari àrbitres 01
15.39 m²

Neteja
4.41 m²

+183,5

Passadís
ampliació
60.24 m²

Vestuari grups 03
46.07 m²

Vestuari grups 05
33.40 m²

Vestuari grups 07
46.91 m²

Passadís general 55,94 m²
Passadís 16.00 m²

Instal·lacions
25.78 m²

Sala
11.12 m²

Vestuari àrbitres 02
15.39 m²

Vestuari grups 04
46.07 m²

Vestuari grups 06
40.76 m²

Sala de Musculació
Entitats
194.38m²
Vestuari grups 08
36.00 m²

Pista poliesportiva 1293.55 m²

+183.50

+183.5 m

4.50%

Zona magatzem
99.14 m²

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA: 1:250
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL:

PLANTA BAIXA
ARQUITECTURA - POLIESPORTIU

NÚM. PLÀNOL

A.12
PROJECTE BÀSIC

4.50%
+183.5 m

+183.50

EI 120

Pista poliesportiva 1293.55 m²

Instal·lacions
8.30 m²

+183,5

Nucli comunicació
26.10 m²

ZONA PICNIC

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

Manteniment
coberta

Galeria d'observació
82.42 m²

Vestuari 02
74.75 m²

Activitats dirigides 02
142.34 m²

+183.5 m

+183,5

Bar piscina
54.06 m²

Serveis
12.52 m²

Activitats dirigides 01
147.37 m²

Envà mòbil acústic

ACCÈS

Vestíbul
48.31 m²

Vestuari 01
74.75m²

1
2
3

Hall
98.97 m²

Recepció
17.92 m²

Serveis
19.87 m²

Serveis públics
28.10 m²

Passadís
10.14 m²

ACCÈS

Despatx 01
9.21 m²

Sala fitness-musculació
468.22 m²

ESPAI PER A
COTXETS

Menjador- Office
20.55 m²

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA
13.60 m²

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA: 1:400
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL:

PLANTA PISCINA EXTERIOR
URBANITZACIÓ

Spinning
101.79 m²

Aparcament
bicicletes
52.84 m²

Despatx 02
9.21 m²

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA
21.68 m²

NÚM. PLÀNOL

A.13
PROJECTE BÀSIC

REF.:

E 2019_110
DATA:

OCTUBRE 2019
AUTOR DE PROJECTE:

Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA: 1:250

0 (M)

DIN A3
DIN A1

+186,4

+183.5 m

+186,4

4.50%

ACCÈS

altura: 1,4 m
8%17,5 m

Bar Restaurant
275.02 m²

Vestuari 01
32.14 m²

+187,8

+186,40

Magatzem
12.50m²

PROMOTOR:

+187,8

Grades i serveis
479.79 m²

NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
TÍTOL DEL PROJECTE:
NOM DEL PLÀNOL:
PLANTA PRIMERA
ARQUITECTURA - POLIESPORTIU
NÚM. PLÀNOL

PROJECTE BÀSIC

A.14

Vestuari Àrbitres
12.28 m²

Serveis 04
35.46 m²

+186,4

+186,4

Passadís 01
40.12 m²

+185,20

Sala Formació
114.93 m²

Accés - Vestíbul
122.65 m²

ESPAI PER A
COTXETS

Vestuari 02
32.14 m²

+183.20

Neteja
4.69 m²

Pas 02
3.60 m²

Serveis 02
8.10 m²

Serveis 01 Passadís 02
8.10 m²
35.03 m²

Pas 01
4.50 m²

Servei 03
5.10 m²

Recepció

+186,40

ACCÈS

8.00%

2.00%

8.00%

Despatx 04
18.74 m²

Despatx 03
18.74 m²

Despatx 02
17.96 m²

Despatx 01
17.80 m²

Oficina tècnic
ajuntament
25.72 m²

Oficina direcció
i coordinació
41.74 m²

+181.00

+183.15

+183.20

+182,75

E 2019_110

OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA: 1:400
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

+183.5 m

DATA:

4.56

ZONA PICNIC

+183.5 m

4.50%

Sala Instal·lacions
63.77 m²

+186,40

+183.2

REF.:

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

6.35

NOM DEL PLÀNOL:

5.40

PLANTA COBERTA
ARQUITECTURA - POLIESPORTIU

NÚM. PLÀNOL

A.15
PROJECTE BÀSIC

ALÇAT ACCÉS FUTBOL I POLIESPORTIU

+186,40 m

ALÇAT CARRER DEL PRIORAT

4.41

+186,4 m

+186,40 m
+185,20 m

2.79

+183,20 m

SECCIÓ LONGITUDINAL

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA: 1:250
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL:

ALÇATS I SECCIONS
ARQUITECTURA - POLIESPORTIU

NÚM. PLÀNOL

A.16
PROJECTE BÀSIC

+196,1 m

+193,1 m

+187,8 m
+186,4 m

+183,5 m

+183,2 m
+182,5 m

SECCIÓ TRANSVERSAL
+196,1 m

+193,1 m

+187,8 m

+183,5 m
+183,5 m

+182,00 m

SECCIÓ TRANSVERSAL POLIESPORTIUS

+183,5 m

+183,5 m

+181,00 m

ALÇAT CARRER INTERIOR
REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA: 1:250
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL:

ALÇATS I SECCIONS
ARQUITECTURA - POLIESPORTIU

NÚM. PLÀNOL

A.17
PROJECTE BÀSIC

0
3.50

+181.00

3.

75

ACCÈS
SERVEI

+183.15

3.50

3.
50

75

3.

+182,75

2.00

3.
5

21.42
6.43

Vestuari grups 02
57.95 m²

6.43

Magatzem
12.52 m²

6.33

1.95

2.00

1.50
12.05

24.80

2.64

2.64

2.63
6.43

6.33
Vestuari grups 01
57.95 m²

1.95
ACCÈS

ACCÈS

5.47
2.58

ACCÈS

6.14

Vestíbul - Escala
53.81 m²

+183,2

6.48
Futura ampliació

3.82

44.65

2.06

4.45

+183,5

1.56
1.06

3.95

1.50

1.50

3.00

3.96

Sala de Musculació
Entitats
194.38m²
Vestuari grups 08
36.00 m²

2.48

22.01

24.56

Pista poliesportiva 1293.55 m²

12.93

+183.50

27.82

27.29

+183.5 m

4.50%

29.64

4.14

2.35

5.74
3.85

1.97

1.70

21.35

Zona magatzem
99.14 m²

5.00

+185,18

Passadís 16.00 m²

8.04

1.50

4.50

Vestuari grups 06
40.76 m²

2.09

4.50

3.89

66.78

1.80

67.08

Vestuari grups 04
46.07 m²
6.05

Vestuari àrbitres 02
15.39 m²

Vestuari grups 07
46.91 m²

Passadís general 55,94 m²

3.66

Sala
11.12 m²

Vestuari grups 05
33.40 m²

2.40

Instal·lacions
25.78 m²

Vestuari grups 03
46.07 m²

6.06

Vestuari àrbitres 01
15.39 m²

Neteja
4.41 m²

1.80

4.96

Passadís
ampliació
60.24 m²

7.32

12.20
8.00
8.00

Nucli comunicació
26.10 m²

8.00

1.50

2.50

Bar piscina
54.06 m²

+183,5

1.50

48.29

8.30

47.41

Instal·lacions
8.30 m²

ZONA PICNIC

7.32

4.56

+183.5 m

+183,5

4.50

E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA: 1:250
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

8.42

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

3.50
Manteniment
coberta

5.75

REF.:

5.40

2.00

6.35

2.57

20.60

18.25

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL:

PLANTA BAIXA
ARQUITECTURA - POLIESPORTIU

3.64

NÚM. PLÀNOL

A.18
PROJECTE BÀSIC

4.56

ZONA PICNIC

+183,5

8.30

+183,5

10.08

9.73

12.45

+186,4

9.00
6.00

1.83

4.50%

18.26

ACCÈS

6.00

3.61

7.15

6.00

3.93

Vestuari 01
32.14 m²

Bar Restaurant
275.02 m²

32.85

altura: 1,4 m
8%17,5
m
1.83

6.59

1.60

4.88

16.66

2.19

2.21

+187,8

6.06

4.34

14.59

+186,40

Magatzem
12.50m²

3.46

2.41

NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
TÍTOL DEL PROJECTE:

6.12

+187,8

Grades i serveis
479.79 m²

27.29

+183.5 m

+186,4

4.97
4.03

4.21
7.96

30.16

1.65

2.36

57.64

4.00

2.36

+186,4

5.62

+186,4

Passadís 01
40.12 m²

2.49

+185,20

Serveis 04
35.46 m²

4.77

Vestuari Àrbitres
12.28 m²

3.40

9.63

1.60

32.15
Sala Formació
114.93 m²

Accés - Vestíbul
122.65 m²

12.76

ESPAI PER A
COTXETS

9.50

Vestuari 02
32.14 m²

7.15

4.00

8.00%

3.40

+184.72

6.25

6.66

25.39

2.17

+183.20

6.08

Serveis 02
8.10 m²

Neteja
4.69 m²

Pas 02
3.60 m²

6.43
Despatx 04
18.74 m²

Despatx 03
18.74 m²

Despatx 02
17.96 m²

Despatx 01
17.80 m²

4.77
Oficina tècnic
ajuntament
25.72 m²

Oficina direcció
i coordinació
41.74 m²

8.75

8.00%

2.00%

8.00%

2.00%

8.00%

Serveis 01 Passadís 02
35.03 m²
8.10 m²

Pas 01
4.50 m²

Servei 03
5.10 m²

3.00

Recepció

+186,40

ACCÈS

8.00%

2.00%

8.00%

2.00%

8.00%

ACCÈS

+185,20

6.00
4.00
4.65
2.00
4.65
2.00
4.65
12.12
8.66

+185,20

2.73
5.74

3.00
5.77
12.21
29.79

5.94
5.96

4.97
12.33
3.82
44.35

1.70
1.50
2.70
2.70
1.20
1.56

6.00
2.00
6.00
2.00
6.00
5.75

DIN A1

3.84

DIN A3

PROMOTOR:

12.26

0 (M)

4.00

ESCALA GRÀFICA: 1:400

2.77

Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

2.80

OCTUBRE 2019
AUTOR DE PROJECTE:

2.92

E 2019_110
DATA:
2.83

REF.:
+181.00

+183.15

+183.20

22.02

26.45

Nucli comunicació
39.65 m²
Magatzem
7.41 m²

NOM DEL PLÀNOL:
PLANTA GENERAL
ARQUITECTURA - POLIESPORTIU
NÚM. PLÀNOL

PROJECTE BÀSIC

A.19

47.41

+182,75

+183.2

ALÇAT SORTIDA AL CAMP

ALÇAT POSTERIOR
1
2
3

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3

PLANTA COBERTA

VESTIDOR
ÀRBITRE
VESTIDOR
GRUPS

VESTIDOR
GRUPS

VESTIDOR
GRUPS

VESTIDOR
COL.LECTIUS

VESTIDOR
ÀRBITRE

NETEJA

VESTIDOR
COL.LECTIUS

INFERMERIA

INSTAL.LACIONS

MAGATZEM
MATERIAL
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VESTIDOR
GRUPS

SERVEIS
PÚBLICS

SERVEIS
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VESTÍBUL

A'

PLANTA BAIXA

MATERIAL
INSTAL.LACIONS
INFERMERIA

PASSADÍS
VESTÍBUL

VESTIDOR GRUPS
VESTIDOR COL.LECTIUS
VESTIDOR ÀRBITRES

NETEJA
SERVEIS PÚBLIC

3.70

41.40

4.60

41.40

B'

4.10

PLANTA BAIXA

REF.:
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DATA:
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AUTOR DE PROJECTE:
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4.10
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ESCALA GRÀFICA: 1:250
0 (M)

DIN A3
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PROMOTOR:
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4.10

4.10
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4.10
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TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
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NÚM. PLÀNOL

A.20

PROJECTE BÀSIC

A

A'

5.23
2.70
4.75
1.40

0.95
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0.44

1.50
4.59
3.70

2.14

2.20
3.00

2.49

5.00

0.50

8.23
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DATA:
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A.22
PROJECTE BÀSIC

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA:
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

ACTUACIONS GENERALS
VISTES DE LA PROPOSTA

NÚM. PLÀNOL

A.23
PROJECTE BÀSIC

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA:
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

ACTUACIONS GENERALS
VISTA EXTERIOR TERRASSA - CAMP DE FUTBOL

NÚM. PLÀNOL

V.4
PROJECTE BÀSIC

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA:
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

ACTUACIONS GENERALS
VISTES PRÈVIES DE LA PROPOSTA

NÚM. PLÀNOL

A.24
PROJECTE BÀSIC

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA:
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PISCINA COBERTA
VISTA INTERIOR PISCINA 01

NÚM. PLÀNOL

A.26
PROJECTE BÀSIC

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA:
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:

NOM DEL PLÀNOL:

NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PISCINA COBERTA
VISTA INTERIOR PISCINA 02

NÚM. PLÀNOL
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PROJECTE BÀSIC

PR PRESSUPOST

PR. PRESSUPOST ESTIMATIU
El pressupost estimatiu per capítols PEM s’ha realitzat de cada actuació/edificació per separat i queda
reflectit en les següents taules:

EDIFICI 02 - EDIFICI ENTITATS I VESTIDORS PISTA EXTERIOR
PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
01. Enderrocs i intervencions prèvies

34.421,13 €

02. Moviment de terres

34.138,07 €

35.627,00 €

03. Sistema estructural

443.535,47 €

02. Moviment de terres

291.044,64 €

04. Sistema d'envolvent

464.389,56 €

03. Sistema estructural

1.625.011,23 €

05. Sistema de compartimentació i acabats interiors

360.758,42 €

04. Sistema d'envolvent

1.102.376,03 €

06. Instal·lacions

540.000,00 €

EDIFICI 01 - PISCINA COBERTA
PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
01. Enderrocs i intervencions prèvies

05. Sistema de compartimentació

633.648,29 €

06. Sistema d'acabats interiors

957.244,51 €

07. Instal·lacions
08. Equipament
09. Varis

1.811.400,00 €
202.015,56 €

07. Gestió de residus

39.529,80 €

08. Seguretat i salut

31.431,20 €

09. Pla de control de qualitat

20.394,49 €

TOTAL

1.968.598,15 €
EDIFICI 02 – PAVELLÓ POLIESPORTIU - REHABILITACIÓ

40.508,60 €

10. Gestió de residus

121.346,55 €

PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

11. Seguretat i salut

107.769,80 €

01. Enderrocs i intervencions prèvies

12. Pla de control de qualitat
TOTAL

69.733,40 €
6.997.725,61 €

61.657,23 €

02. Moviment de terres

0,00 €

03. Sistema estructural

0,00 €

04. Sistema d'envolvent

350.735,63 €

05. Sistema de compartimentació i acabats interiors

226.026,30 €

06. Instal·lacions

300.000,00 €

07. Gestió de residus

41.829,18 €

08. Seguretat i salut

11.003,55 €

09. Pla de control de qualitat
TOTAL

6.967,33 €
998.219,21 €

AVANTPROJECTE DE REMODELACIÓ DEL NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES

El pressupost total per a la proposta del PROJECTE BÀSIC del conjunt del Complex Esportiu s’estima
un total de 12.364.531,24€ sense IVA, dels quals 1.717.218,40€ corresponen a la urbanització del
conjunt i 998.219,21€ corresponen a la rehabilitació del Pavelló Esportiu actual.

EDIFICI 03 - VESTIDORS I GRADES CAMP DE FÚTBOL
PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
01. Enderrocs i intervencions prèvies

7.155,54 €

02. Moviment de terres

7.777,04 €

Edifici / Zona

PROJECTE BÀSIC
Superficie (m²)

Cost

03. Sistema estructural

155.458,18 €

EDIFICI 1

6.339,40

6.997.725,61

04. Sistema d'envolvent

80.456,29 €

EDIFICI 2

2.151,29

1.968.598,15

REHABILITACIÓ EDIFICI 2

1.818,66

998.219,21

EDIFICI 3

449,80

682.769,87

Urbanització interior

10.187,57

815.005,60

05. Sistema de compartimentació i acabats interiors

214.054,24 €

06. Instal·lacions

192.229,98 €

07. Gestió de residus

8.996,00 €

08. Seguretat i salut

9.895,60 €

09. Pla de control de qualitat

6.747,00 €

TOTAL

Construcció pistes padel

60.000,00

Urbanització exterior

7.018,44

842.212,80

TOTAL

12.364.531,24

TOTAL + 21% IVA

14.961.082,80

682.769,87 €
URBANITZACIÓ

PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
01. Pistes de Padel

60.000,00 €

02. Urbanització interior
a. zona accés grades camp de futbol
b. zona accés camp de futbol/restaurant
c. zona piscina descoberta
d. carrer interior nivell piscina coberta
e. rampa accés instal·lacions piscina coberta
f. urbanització zona pistes de padel

815.005,60 €

03. Urbanització exterior
a. zona aparcament autocars accés camp de futbol
b. zona aparcament tanatori
c. accés Carrer Priorat
d. accés Ronda d'Arrahona
e. accés entitats/camp de futbol

842.212,80 €

TOTAL

L’autor del projecte ha estat l’estudi d’arquitectura BASTERRECHEA – TEJADA ARQUITECTES SLP,
representat pels arquitectes J. Fèlix Basterrechea Ayuso i Fernando Tejada Sedano i amb la
col·laboració de Naiara González Dorta i Ovidiu Valentin Ana, arquitectes.
Sant Quirze del Vallès, octubre de 2019
Per Basterrechea – Tejada arquitectes, SLP

38067726N
JOSE FELIX
BASTERRECHEA
(R: B61927422)

Firmado digitalmente por 38067726N JOSE
FELIX BASTERRECHEA (R: B61927422)
Fecha: 2020.01.23 17:32:14 +01'00'

J. Fèlix Basterrechea Ayuso

Firmado
digitalmente por
TEJADA SEDANO
JUAN FERNANDO 13131599W
Fecha: 2020.01.23
17:59:45 +01'00'

Fernando Tejada Sedano

1.717.218,40 €

AVANTPROJECTE DE REMODELACIÓ DEL NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES

H. PRESSUPOST ESTIMATIU DELS TREBALLS TÈCNICS POSTERIORS
A continuació s’adjunten les taules amb l’estimació econòmica dels honoraris per a la redacció del
Projecte Executiu de cada edifici de la proposta.

EDIFICI 01

PEM (€)

Superfície (m²)

6.997.725,61 €

6 339,40

Superfície (m²)
1 818,66

Honoraris (€)

Avantprojecte

27.023,79 €

Projecte Bàsic

20.267,84 €

Projecte Executiu

40.535,69 €

Direcció d'Obra

47.291,63 €

Coordinació de Seguretat i Salut

3.992,88 €

Direcció d'Execució

47.291,63 €

TOTAL HONORARIS

159.379,67 €

Honoraris (€)

Avantprojecte

132.676,88 €

Projecte Bàsic

99.507,66 €

Projecte Executiu

199.015,32 €

Llicència d'activitats

EDIFICI 02 REHABILITACIÓ

PEM (€)
998.219,21 €

5.000,00 €

Direcció d'Obra

232.184,54 €

Coordinació de Seguretat i Salut

27.990,90 €

Direcció d'Execució

232.184,54 €

EDIFICI 03

TOTAL HONORARIS

696.375,29 €

Avantprojecte

17.369,67 €

Projecte Bàsic

13.027,25 €

Projecte Executiu

26.054,50 €

Llicència d'activitats

2.000,00 €

Direcció d'Obra

30.396,91 €

Coordinació de Seguretat i Salut

2.731,08 €

Direcció d'Execució

30.396,91 €

TOTAL HONORARIS

104.606,66 €

EDIFICI 02 AMPLIACIÓ

PEM (€)
1.968.598,15 €

Superfície (m²)
2 246,41

Honoraris (€)

Avantprojecte

42.521,72 €

Projecte Bàsic

31.891,29 €

Projecte Executiu

63.782,58 €

Llicència d'activitats

3.000,00 €

Direcció d'Obra

74.413,01 €

Coordinació de Seguretat i Salut

7.874,39 €

Direcció d'Execució

74.413,01 €

TOTAL HONORARIS

255.374,28 €

PEM (€)
682.769,87 €

Superfície (m²)
449,8

Honoraris (€)

AVANTPROJECTE DE REMODELACIÓ DEL NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES

URBANITZACIÓ

PEM (€)
1.717.218,40 €

Superfície (m²)
17 206,01

Honoraris (€)

Avantprojecte

20.194,49 €

Projecte Bàsic

15.145,87 €

Projecte Executiu

30.291,73 €

Direcció d'Obra

35.340,35 €

Coordinació de Seguretat i Salut

6.868,87 €

TOTAL HONORARIS

87.646,83 €

HONORARIS (€)
EDIFICI 01

696.375,29 €

EDIFICI 02

255.374,28 €

EDIFICI 02 (REHABILITACIÓ)

159.379,67 €

EDIFICI 03

104.606,66 €

URBANITZACIÓ

87.646,83 €

TOTAL HONORARIS
*Inclou el Projecte executiu, d'instal·lacions i la certificació energètica.

1.303.382,73 €

L’autor del projecte ha estat l’estudi d’arquitectura BASTERRECHEA – TEJADA ARQUITECTES SLP,
representat pels arquitectes J. Fèlix Basterrechea Ayuso i Fernando Tejada Sedano i amb la
col·laboració de Naiara González Dorta i Ovidiu Valentin Ana, arquitectes.
Sant Quirze del Vallès, octubre de 2019
Per Basterrechea – Tejada arquitectes, SLP
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AN ANNEXOS

AN 01 Informe estat actual – Patologies i Actuacions de millora

ANNEX 01. Informe de l’estat actual del Complex Esportiu (patologies i deficiències)
Per tal de determinar l’estat actual i les actuacions de millora del Complex Esportiu es procedeix a la
realització d’un informe amb l’objectiu de detectar les principals deficiències i patologies existents i les
millores necessàries per tal d’ajustar l’edifici a la normativa vigent.

Patologies detectades en els tancaments exteriors

01. SISTEMA ENVOLVENT
Murs de tancament exterior
El complex esportiu queda delimitat per un tancament perimetral d’obra de fàbrica arrebossat i pintat per
la seva cara exterior. Les façanes que tanquen la zona de la pista es composen per un sòcol de 3.15
metres d’alçada format per peces de gero, arrebossat i pintat per les dues cares, gruix total 16-17cm. La
part superior de la façana (8.00 metres) és de totxana de 10cm arrebossada i pintada per la cara exterior
i revestida per l’interior amb panells absorbents acústics de poliestirè expandit (EPS) de 3-4 cm que a la
vegada fan d’acabat interior. Aquestes plaques absorbents es troben en un estat força precari ja que
moltes d’elles es troben trencades o amb possible risc de despreniment.
La composició de la façana es repeteix en els paraments més assolellats de l’edifici. Aquest fet, juntament
amb la manca d’aïllament tèrmic i l’esveltesa del mur fan que les condicions de confort a l’interior del
recinte no sigui les més adequades per a la pràctica de l’esport. La transmitància tèrmica en façanes
requerida pel codi tècnic de l’edificació a la zona C2 és de U=0.73W/m²K i els tancaments existents tenen
una U=0.82W/m²K pel que fa la part superior de la façana i de U=2.24W/m²K en el sòcol.
S’observa que les peces metàl·liques de coronació (escopidors) dels murs de façana estan deteriorades
o directament no hi són, fet que provoca l’aparició d’humitats i taques a les façanes com també el
despreniment del revoc de morter i el trencament d’algunes peces.
Aparició d’humitats i floridures en el basament de la façana nord-oest. Fet causat per la pujada, per
capil·laritat, de la humitat pel mur en contacte amb el terreny.

Deficiències en l’acabat interior acústic d’EPS

Actuacions de millora
Es proposa la reparació de les patologies existents i una millora en l’envolvent tèrmica com també en
els acabats interiors.
Millora del tancament exterior mitjançant la col·locació d’un mur tipus “Sate” adherit per la part exterior
de la façana existent. El sistema tipus “Sate” millora de manera considerable el comportament tèrmic
de les façanes més assolellades. Es composa de plaques de poliestirè extruït XPS de 60mm, acabat
amb capa base, malla i revestiment exterior. Aquesta solució proporciona una transmitància tèrmica de
U=0.37W/m²K a la façana superior i una U=0.42W/m²K en el sòcol.
Pel que fa l’acabat interior es proposa el repintat del sòcol inferior i la substitució dels panells acústics
actuals per uns altres panells acústics absorbents formats per plaques de fibres vegetals tipus “Knauf
Organic” de 35 mm.
Panell acústic de fibres vegetals

Sistema Sate

PROJECTE BÀSIC DE REMODELACIÓ DEL NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES

Coberta zona pista

Coberta zona grades

Es tracta d’una coberta inclinada a una aigua, de xapa grecada tipus sandvitx amb dos lluernaris
longitudinals per tal de permetre la ventilació i l’entrada de llum. A falta de cates i d’informació tècnica
sobre la composició de la coberta es dedueix un espessor aproximat de 50mm totals amb aïllament tèrmic
entremig. Disposa de tractament acústic a la part interior del sostre, xapa grecada perforada.

Es tracta d’una coberta plana no transitable amb un forjat unidireccional de biguetes ceràmiques. Per
l’any de construcció es dedueix que la coberta no disposa d’aïllament tèrmic i possiblement tampoc de
làmines impermeables; l’acabat de la coberta és un paviment de peces ceràmiques.

Segons comentaris realitzats per part dels usuaris es detecten filtracions d’aigua a través de la coberta
o de les seves obertures. Tenint en compte l’espessor de 50mm la transmitància tèrmica de la coberta
és inferior a la requerida pel codi tècnic de l’edificació U=0.41W/m²K. El tancament existent té una
transmitància tèrmica de U=0.55W/m²K.

S’observa la presència d’infiltracions d’aigua i humitats en el sostre existent interior fet que ens indica la
possible manca o perforació de la l’amina impermeable. Amb les imatges aèries s’observa la presència
de taques i acumulació d’aigua en diferents punts de la coberta, implica un deficient funcionament de les
pendents de recollida d’aigües pluvials. Segons un càlcul aproximat la transmitància tèrmica de la coberta
actual és de U=2.30W/m²K i segons el CTE hauria de ser inferior a U=0.41W/m²K per a la zona C2.

Estat actual coberta

Sostre coberta grades

Actuacions de millora

Actuacions de millora

L’estat actual de la coberta és força correcte i es proposa mantenir la coberta existent. La millora de
l’aïllament tèrmic i de la impermeabilització consisteix en la col·locació d’un altre panell sandvitx a sobre
de l’existent. Es tracta d’un panell de xapa grecada tipus “Sandvitx” conformat a taller amb un espessor
de 60mm d’aïllament tèrmic XPS, sobre rastrells metàl·lics fixats mecànicament al tancament existent.
La solució adoptada proporciona una transmitància tèrmica de U=0.26W/m²K.

S’ha de procedir a la reparació de la coberta mantenint únicament el sistema estructural que es troba en
un bon estat. Es proposa refer totes les capes exteriors que conformen la coberta per tal d’adequar-la a
les exigències del CTE. Per la part interior s’ha de repicar tot el revestiment del sostre per a la seva
posterior reparació i repintat. Exteriorment es retira la capa de paviment ceràmic existent i es forma una
nova coberta plana no transitable invertida. La coberta es composarà de morter de creació de pendents,
làmina impermeable(tela asfàltica), capa separadora geotèxtil, aïllament XPS de 80mm, capa separadora
geotèxtil i un estrat de 100mm de graves. Aquesta solució constructiva millora considerablement la
transmitància tèrmica U=0.27W/m²K.
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Fusteries

Tancament de policarbonat i obertures de ventilació

La major part de les obertures del pavelló queden situades en la façana nord-est on les fusteries ocupen
tota la llargada d’aquesta. Es tracta de fusteries fixes, amb marcs de ferro i amb doble vidre amb cambra
d’aire (composició estimada 6-10-6). Els marcs no disposen de trencament de pont tèrmic i s‘observen
condensacions en algunes fusteries de la façana nord-est. S’ha de tenir en compte que alguns dels vidres
situats a la façana nord-est estan trencat i requereixen la substitució immediata.
Cal destacar que les grans obertures de la façana nord-est no tenen cap tipus de protecció solar mentre
que a la façana sud-oest hi ha un aleró que protegeix de la radiació solar.
Segons el tant per cert d’obertures en façana i la zona climàtica C2, el codi tècnic de l’edificació requereix
una transmitància tèrmica en els buits inferior a U=2.20W/m²K.

Es tracta d’una franja continua de panells de policarbonat simples situats a la part superior de la façana
sud-est. És una peça d’enllaç entre la fusteria de vidre existent i la coberta sense segellar i amb un alt
risc de caiguda. No disposa de cap marc perimetral fet que provoca l’aparició de ponts tèrmics en el
contacte amb la fusteria i la coberta.

Estat actual fusteries

Actuacions de millora
Es proposa la substitució de totes les fusteries existents per unes que permetin millorar el confort de la
instal·lació; s’ha d’obtenir una bona ventilació creuada en tot el recinte, un bon aïllament tèrmic i protecció
solar.
Per donar resposta a aquests requeriments es s’instal·len fusteries d’alumini amb trencament de pont
tèrmic, doble vidre tipus “Climalit Plus” 6/12/6 amb factor solar, lames superiors practicables
(motoritzades). Aquestes lames s’accionaran sempre i quan sigui necessari per tal de realitzar la
ventilació creuada adient.
La solució adoptada proporciona una transmitància tèrmica de U=1.90W/m²K.

Pel que fa l’obertura de ventilació, es disposa d’una reixa metàl·lica continua al llarg d’una de les
obertures de la coberta inclinada. Es tracta d’unes lames fixes que no es poden regular ni tancar afavorint
l’entrada de calor/fred o de les filtracions d’aigua. És l’única obertura de tot el pavelló i per tant no permet
la ventilació creuada.
Estat actual panells de policarbonat i de la reixa de venitlació

Actuacions de millora
Es proposa la substitució de tots els panells de policarbonat per fusteries d’alumini que permetin millorar
el confort de la instal·lació.
S’utilitza el mateix tipus de solució en obertures que a la resta de les actuacions; fusteries d’alumini amb
trencament de pont tèrmic, doble vidre tipus “Climalit Plus” 6/12/6 sense factor solar, lames superiors
practicables (motoritzades). Aquestes lames s’accionaran sempre i quan sigui necessari per tal de
realitzar la ventilació creuada adient.
En quan a la reixa es proposa substituir-la per fusteries d’alumini segellant correctament la unió entre les
dues cobertes per tal d’evitar l’entrada d’aigua.
S’utilitza el mateix tipus de solució en obertures que a la resta de les actuacions; fusteries d’alumini amb
trencament de pont tèrmic, doble vidre tipus “Climalit Plus” 6/12/6 sense factor solar, lames superiors
practicables (motoritzades). Aquestes lames s’accionaran sempre i quan sigui necessari per tal de
realitzar la ventilació creuada adient.
La solució adoptada en els dos casos proporciona una transmitància tèrmica de U=1.90W/m²K.
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02. ESTRUCTURA

03. COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

És tracta d’una estructura mixta combinant l’estructura metàl·lica juntament amb la prefabricada de
formigó. En els cas de l’estructura portant principal, aquesta es composa per pòrtics metàl·lics separats
entre si 6.00m. Pel que fa les grades aquestes es composen per peces prefabricades de formigó que
alhora són suportades per bigues metàl·liques.

A part de la pista poliesportiva el programa inclou una zona de serveis i petit despatx a la zona de les
grades i sota d’aquestes es troben els vestidors, el gimnàs i altres sales.
Pel que fa la pavimentació, tots els espais del programa no presenten cap deficiència greu i no es preveu
cap tipus d’actuació sobre els paviments interiors.

Generalment no s’observa cap tipus de patologia o deficiència pel que fa el sistema de sustentació de
l’edifici i no es preveu cap tipus d’actuació en aquest sentit. Únicament s’ha de comprovar que la pintura
existent de tota l’estructura disposa d’un tractament ignífug i compleix amb la normativa existent; si no
fos el cas s’ha de procedir a la protecció ignífuga de tots els elements metàl·lics que intervinguin en
l’estructura.

Vestidors

Pel que fa l’estructura que sustenta el porxo situat a la façana sud-oest, no presenta cap tipus de
deficiència greu. S’observen taques d’oxidació a la pintura per l’exposició a la intempèrie de l’estructura,
com a solució s’ha de raspallar l’acabat existent i tornar a protegir-lo amb imprimació i pintat.
Estat actual estructura interior

A remarcar que tota la zona dels vestidors es va reformar l’any 2009 i no presenten cap tipus de
deficiència remarcable. L’actuació de millora que es podria implementar seria la substitució de les
obertures existents de pavès per finestres oscil·lants que permetin ventilar directament els vestidors a
l’exterior (actualment ventilació forçada). De totes formes els vestidors compleixen amb la normativa
vigent i no es preveu realitzar cap tipus d’actuació.
Gimnàs
Les dimensions on queda distribuït el gimnàs són molt reduïdes; la sala només disposa de tres finestres
de petites dimensions per ventilar i una màquina de clima/fred.
Per tal de millorar el funcionament i les condicions de confort es proposa l’ampliació del gimnàs, l’obertura
de noves finestres practicables i la millores en la instal·lació de clima.
Serveis grades
Els serveis situats a la zona de grades es troben en bon estat i no es necessari realitzar cap actuació de
millora.
Just al costat de la zona de serveis es va realitzar una petita ampliació per donar cabuda a un despatx,
aquest haurà de ser enderrocat per tal de realitzar la connexió amb la futura ampliació.
Serveis grades, gimnàs i vestidors

Estat actual estructura exterior
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PATOLOGIES
1. Mur tancament exterior

3. Coberta zona grades

5. Obertura de ventilació

- esveltesa en el mur de tancament perimetral existent (etotal=16cm);
façana de totxana de 10 cm amb un basament de gero de 15 cm
- manca d'aïllament en la part exterior dels murs de tancament
(façanes més assolellades - sud, est i oest)
- aïllament acústic interior + acabat de plaques de poliestirè
expandit (EPS de 3-4cm) en un estat força precari
- transmitància tèrmica inferior a la requerida pel codi tècnic de
l'edificació en la zona C2 (Ucte=0.73W/m²K)
Uedif=0.82W/m²K (façana superior)
Uedif=2.24W/m²K (sòcol façana de 3.15m)
- falta de planxes de remat (escopidors) en la part superior dels
murs de façana. Aquest fet implica el despreniment del revoc de morter,
l'aparició d'humitats i taques i el trencament d'algunes peces.

- presència d'infiltracions d'aigua i humitats en el sostre existent fet
que indica el trencament de la lamina impermeable (si es que en disposa)
- per l'any de construcció es dedueix que la coberta no disposa
d'aïllament tèrmic
- es tracta d'un forjat ceràmic unidireccional amb acabat superior de
peces ceràmiques
- un cop analitzades les imatges aèries s'observa la presència de
taques i acumulació d'aigua a la coberta fet que implica el deficient
funcionament de la recollida d'aigües pluvials
- transmitància tèrmica inferior a la requerida pel codi tècnic de
l'edificació en la zona C2 (Ucte=0.41W/m²K)
Uedif=2.30W/m²K

- es disposa d'una reixa metàl·lica continua de ventilació al llarg de
d'una de les obertures de la coberta inclinada
- és fixe i per tant no es pot tancar per tal de prevenir l'entrada de
calor/fred o de les filtracions d'aigua a la pista
- la seva col·locació no permet la ventilació creuada amb cap altre
obertura del pavelló

2. Coberta de xapa metàl·lica

4. Fusteries

- presència d'infiltracions d'aigua a través de la coberta
- manca d'aïllament en la composició del panell sandvitx (a falta de
la realització de cates i amb una inspecció visual es dedueix un espessor de
5cm)
- disposa de tractament acústic per la part interior del sostre (xapa
grecada perforada)
- transmitància tèrmica inferior a la requerida pel codi tècnic de
l'edificació en la zona C2 (Ucte=0.41W/m²K)
Uedif=0.55W/m²K

- fusteries de ferro compostes per doble vidre amb cambra d'aire
(composició aproximada 6-10-6)
- no es disposa de marcs amb trencament de pont tèrmic
- grans obertures fixes a nord-est sense cap tipus de protecció solar
- transmitància tèrmica inferior a la requerida pel codi tècnic de
l'edificació en la zona C2 amb un 51 a 60% buits (Ucte=2.20W/m²K)
Uvidre=3.30W/m²K
Umarc=5.70W/m²K
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6. Tancament de policarbonat
- tancament superior de panells de policarbonat continus, fixes i
d'una cambra
- no estan segellats i existeix el risc de despreniment
- en no disposar de cap marc perimetral es produeixen ponts
tèrmics en el contacte amb la coberta i amb la fusteria inferior.
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ACTUACIONS DE MILLORA

0.06

FAÇANA SATE

sòcol 3.15

façana 8.00

0.11

PLAQUES FIBRES VEGETALS

0.03

1. Mur tancament exterior

3. Coberta zona grades

5. Obertura de ventilació

- millora de l'envolvent mitjançant la col·locació d'un mur tipus "Sate"
per l'exterior de la façana existent
- el sistema tipus "Sate" millora de manera considerable el
comportament tèrmic de les façanes més assolellades
- aïllament XPS de 60mm + acabat amb capa base, malla i
revestiment
- substitució dels panells acústics absorbents situats a l'interior per
plaques de fibres vegetals tipus "Knauf Organic"
- transmitància tèrmica requerida pel CTE, zona C2 (Ucte=0.73W/m²K)
Uedif=0.37W/m²K (façana superior)
Uedif=0.42W/m²K (sòcol façana de 3.15m)
- col·locació de planxes de remat (escopidors) en la part superior
dels murs de façana per evitar l'aparició d'humitats i taques en el nou acabat
de la façana.

- repicat de tot el revestiment interior del sostre per a la posterior
reparació i repintat
- repicat i retirada de tot el paviment ceràmic exterior, mantenint
nomes l'estructura unidireccional
- formació d'una nova coberta plana, no transitable, invertida amb
estrat superior de graves
- la coberta es composarà de morter de creació de pendents, làmina
impermeable (tela asfàltica), capa separadora geotèxtil, aïllament XPS de
80mm, capa separadora geotèxtil i estrat de 100mm de graves
- transmitància tèrmica requerida pel CTE, zona C2 (Ucte=0.41W/m²K)
Uedif=0.27W/m²K

- substitució de la reixa metàl·lic existent per fusteries d'alumini,
segellant la unió amb la coberta superior i inferior
- fusteries d'alumini amb doble vidre tipus "Climalit Plus" 6/12/6 amb
lames superiors practicables (motoritzades) per tal de permetre la ventilació
creuada a l'interior del pavelló
- transmitància tèrmica requerida pel CTE, zona C2 amb un 51 a
60% buits (Ucte=2.20W/m²K)
Uvidre=1.9W/m²K

2. Coberta de xapa metàl·lica
0.16
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- millora de l'aïllament tèrmic i de la impermeabilització mitjançant la
col·locació d'un altre panell sandvitx a sobre de l'existent
- panell tipus "sandvitx" de 60mm fixat sobre rastrells metàl·lics a la
coberta existent
- transmitància tèrmica requerida pel CTE, zona C2 (Ucte=0.41W/m²K)
Uedif=0.26W/m²K
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4. Fusteries
- substitució de les fusteries existents per unes altres amb control
solar, doble vidre baix emissiu amb cambra i marcs amb trencament de pont
tèrmic
- fusteries d'alumini amb doble vidre tipus "Climalit Plus" 6/12/6 amb
lames superiors practicables (motoritzades) per tal de permetre la
ventil·lació creuada a l'interior del pavelló
- transmitància tèrmica requerida pel CTE, zona C2 amb un 51 a
60% buits (Ucte=2.20W/m²K)
Uvidre=1.9W/m²K

PROMOTOR:
50

6. Tancament de policarbonat
- substitució del tancament de policarbonat per fusteries d'alumini,
segellant la unió amb la coberta superior i el mur de façana
- fusteries d'alumini amb doble vidre tipus "Climalit Plus" 6/12/6 amb
lames superiors practicables (motoritzades) per tal de permetre la
ventil·lació creuada a l'interior del pavelló
- transmitància tèrmica requerida pel CTE, zona C2 amb un 51 a
60% buits (Ucte=2.20W/m²K)
Uvidre=1.9W/m²K
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ESTUDIO DE APANTALLAMIENTO PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTE AESA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA PISCINA CUBIERTA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
CAN CASABLANQUES DE SANT QUIRZE DEL VALLES (BARCELONA)
1

ESTUDIO DE APANTALLAMIENTO EN EL CASO DE
VULNERACIÓN DE SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y DE OPERACIÓN
AERÓDROMO DE SABADELL

ESTUDIO DE APANTALLAMIENTO EN EL CASO DE
VULNERACIÓN DE SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y DE OPERACIÓN
AERÓDROMO DE SABADELL

2 OBJETO DEL ESTUDIO

1. ANTECEDENTES

El municipio de Sabadell, en cuyos terrenos se halla instalado el aeropuerto del

La naturaleza del trabajo consiste en el estudio del posible apantallamiento de

mismo nombre, se encuentra, en su total extensión, bajo las superficies limitadoras

edificaciones existentes en relación al edificio a construir de la Piscina cubierta en el

que fijan las servidumbres del mismo.

Complejo Deportivo Municipal Can Casablanques en la calle Priorat de Sant Quirze del

Por ello se hace necesario solicitar la autorización previa de la AESA, cada vez
que se desee levantar cualquier elemento constructivo que pudiera representar un
obstáculo, por sí mismo o por sus emisiones de cualquier tipo, para las maniobras y

Se persigue demostrar que la futura existencia de la piscina cubierta no alterará la
situación actual de seguridad ni a la regularidad de las operaciones aéreas aprobadas
para el aeropuerto de Sabadell.

apoyos radioeléctricos a la navegación aérea.
El ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès

Vallés.

pretende edificar una Piscina

cubierta dentro del Complejo deportivo municipal Can Casablanques en la calle Priorat
de Sant Quirze del Vallès. Concretamente en la ubicación existente en la zona sur de
las pistas de tenis frente a la Ronda Arraona de Sant Quirze del Vallès.
El lugar en que se pretende realizar la construcción está representado en los
croquis que se incluyen en este trabajo y en el plano 1 “EDIFICIO A APANTALLAR” del
Anejo 1. Quedará por encima de la superficie limitadora de obstáculos más restrictiva,
la Superficie Horizontal Interna, con la que se vulnerará en unos 2.5 metros.
El ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès ha encargado a BT Arquitectes el
necesario Estudio de Apantallamiento, que representa este documento.
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En el plano 3 del anejo 1 puede verse también su ubicación dentro del conjunto
que representan el aeropuerto y el casco urbano de Sant Quirze del Valles. En el

3 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA FUTURA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O
PLANTACIÓN Y LAS DEL ELEMENTO APANTALLADOR

siguiente esquema se representa, con algún mayor detalle, el lugar en que se pretende
realizar la obra de construcción de la piscina cubierta.

La ubicación donde en que se pretende construir la piscina cubierta se encuentra a unos 2480
metros del punto de referencia del aeropuerto, en dirección noroeste. En el siguiente esquema
se refleja el lugar de la posición relativa, con respecto a la pista del aeropuerto.

Esquema 1: Ubicación de la construcción

4

Esquema 2: Ubicación detallada de la nueva construcción
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Ocupará una superficie de 2220 metros cuadrados en planta. Dentro de un solar
de 20.919 metros cuadrados.

Las coordenadas de los vértices más significativos de la piscina cubierta a
construir, y que serán los más elevados, se reflejan en el cuadro de la tabla siguiente.
Dichas coordenadas están expresadas en metros y en el sistema de referencia ETRS89,
tanto en UTM (huso 31) como en coordenadas geográficas (grados, minutos y
segundos):

SISTEMA DE COORDENADAS ETRS89
Nº

X

Y

LATITUD(N)

LONGITUD(E)

1

423543.66

4598597.99

41º 32' 7.38"

2º 5' 0.42"

2

423526.51

4598585.14

41º 32' 6.95"

2º 4' 59.69"

3

423500.62

4598583.05

41º 32' 6.88"

2º 4' 58.57"

4

423476.10

4598615.72

41º 32' 7.93"

2º 4' 57.50"

5

423510.86

4598641.77

41º 32' 8.78"

2º 4' 58.99"

Tabla 1: Coordenadas de las esquinas superiores de la piscina cubierta.
La Piscina Cubierta será de nueva construcción, ubicada dentro del complejo

Esquema 3: Planta de la piscina cubierta

deportivo municipal de la calle Priorat, frente a la Ronda Arrahona de Sant Quirze del
Vallès.
Tendrá una altura de 9.21 metros desde el nivel del terreno (181.29m. s.n.m.)
hasta la cota más elevada que corresponde al techo de la cubierta de la piscina
Esquema 4: Alzado de la piscina cubierta

cubierta.
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EDIFICIO B APANTALLADOR

Las coordenadas de los vértices más significativos del EDIFICIO B apantallador,

El edificio construido de casas adosadas en la calle Sabadell esquina calle del Torrent del
Llober, planta baja más 2 plantas.

y que serán los más elevados, se reflejan en el cuadro de la tabla siguiente. Dichas
coordenadas están expresadas en metros y en el sistema de referencia ETRS89, tanto
en UTM (huso 31) como en coordenadas geográficas (grados, minutos y segundos):
SISTEMA DE COORDENADAS ETRS89
Nº

X

Y

LATITUD(N)

LONGITUD(E)

1

423537.14

4598544.19

41º 32' 5.63"

2º 5' 0.17"

2

423552.46

4598547.59

41º 32' 5.74"

2º 5' 0.83"

3

423574.45

4598501.95

41º 32' 4.27"

2º 5' 1.80"

4

423561.50

4598495.71

41º 32' 4.07"

2º 5' 1.24"

Tabla 2: Coordenadas de las esquinas superiores del edificio B.

EL edificio B existente y apantallador, ubicado en la calle Sabadell esquina calle del
Torrent del Llober de Sant Quirze del Vallès. Tiene una altura de 12 metros desde el

nivel de la calle Sabadell (180.34m. s.n.m.) hasta la cota más elevada que corresponde
al techo de la cubierta del edificio. Ocupa una superficie de 776 metros cuadrados en
planta.

Esquema 5: ubicación edificio B apantallador
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UBICACIÓN PISCINA
CUBIERTA A CONSTRUIR

EDIFICIO B

Esquema 6: Planta de edificio B

Esquema 8: Ubicación de conjunto edificio B y contorno

Esquema 7: Volumetría del edificio B
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11

ESTUDIO DE APANTALLAMIENTO EN EL CASO DE
VULNERACIÓN DE SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y DE OPERACIÓN
AERÓDROMO DE SABADELL

ESTUDIO DE APANTALLAMIENTO EN EL CASO DE
VULNERACIÓN DE SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y DE OPERACIÓN
AERÓDROMO DE SABADELL

EDIFICIO C APANTALLADOR
El edificio construido de casas adosadas en la calle Sabadell 32-42 es de planta baja más 2
plantas.

Las coordenadas de los vértices más significativos del EDIFICIO C apantallador,
y que serán los más elevados, se reflejan en el cuadro de la tabla siguiente. Dichas
coordenadas están expresadas en metros y en el sistema de referencia ETRS89, tanto
en UTM (huso 31) como en coordenadas geográficas (grados, minutos y segundos):
SISTEMA DE COORDENADAS ETRS89
Nº

X

Y

LATITUD(N)

LONGITUD(E)

1

423567.55

4598551.89

41º 32' 5.89"

2º 5' 1.48"

2

423606.44

4598575.08

41º 32' 6.65"

2º 5' 3.14"

3

423612.10

4598562.93

41º 32' 6.26"

2º 5' 3.39"

4

423573.41

4598538.25

41º 32' 5.45"

2º 5' 1.74"

Tabla 3: Coordenadas de las esquinas superiores del edificio C.

EL edificio C existente y apantallador, ubicado en la calle Sabadell 32-42 de Sant
Quirze del Vallès. Tiene una altura de 11 metros desde el nivel de la calle Sabadell
(180.34m. s.n.m.) hasta la cota más elevada que corresponde al techo de la cubierta
del edificio. Ocupa una superficie de 678 metros cuadrados en planta.

Esquema 9: ubicación edificio C apantallador
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UBICACIÓN PISCINA
CUBIERTA A CONSTRUIR

EDIFICIO C

Esquema 10: Planta de edificio C

Esquema 12: Ubicación de conjunto edificio C y contorno

Esquema 11: Volumetría del edificio C
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5 ANÁLISIS DE APANTALLAMIENTO

4 SERVIDUMBRES VULNERADAS POR LA CONSTRUCCIÓN

El principio de apantallamiento definido en el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de
A.- OBSTÁCULO PISCINA CUBIERTA

Servidumbres aeronáuticas EXPLICITA;

&RWDGHOD
3,6&,1$&8%,(57$

(OHYDFLµQGHO 6XSHUILFLHOLPLWDGRUDGH
$OWXUDGHOHOHPHQWR P 

WHUUHQR P 

REVW£FXORV

VHUYLGXPEUH

3HQHWUDFLµQ

DHURQ£XWLFD P 

P)

en los casos de vulneración de servidumbres de aeródromo y de operación.

,GHQWLILFDFLµQGHO
(OHPHQWRTXHVH

Los supuestos de apantallamiento que a continuación se describen son de aplicación





+RUL]RQWDO,QWHUQD



2.5

SUHWHQGHFRQVWUXLU

Supuesto de apantallamiento b;

“ b) Se encuentra situado dentro del volumen engendrado por la traslación horizontal

VULNERA LA SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA EN 2.5 METROS.

del contorno del obstáculo que sirve de apantallamiento, en sentido opuesto al que se
B.- OBSTÁCULO APANTALLADOR

encuentra el aeródromo, y a una distancia horizontal de dicho obstáculo no superior a

&RWDGHOD
(',),&,2%

$OWXUDGHOHOHPHQWR (OHYDFLµQGHWHUUHQR 6XSHUILFLHOLPLWDGRUD

VHUYLGXPEUH

3HQHWUDFLµQ
P)

P

P

GHREVW£FXORV

DHURQ£XWLFD P





+RUL]RQWDO,QWHUQD



150 metros.”

,GHQWLILFDFLµQGHO
(OHPHQWRTXHVH

4.34

SUHWHQGHFRQVWUXLU

VULNERA LA SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA EN 4.34 METROS.
C.- OBSTÁCULO APANTALLADOR

&RWDGHOD
(',),&,2&

$OWXUDGHOHOHPHQWR (OHYDFLµQGHWHUUHQR 6XSHUILFLHOLPLWDGRUD

VHUYLGXPEUH

3HQHWUDFLµQ
P)

P

P

GHREVW£FXORV

DHURQ£XWLFD P





+RUL]RQWDO,QWHUQD



,GHQWLILFDFLµQGHO
(OHPHQWRTXHVH

3.34

SUHWHQGHFRQVWUXLU
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En el caso objeto de este estudio de apantallamiento la piscina cubierta a construir se
hallaría apantallada por los edificios B y C cumpliendo el supuesto de apantallamiento
b) que se determina en el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres
aeronáuticas.
La edificación de la piscina cubierta estaría apantallada en parte por el edificio B al
hallarse en parte dentro del volumen engendrado por la traslación horizontal del
contorno del edificio B
EDIFICIO
PISCINA
B

ALTITUD
190.5
192.34

SERVIDUMBRE
HORIZONTAL INTERNA
HORIZONTAL INTERNA

COTA
SERVIDUMBRE
188 m
188 m

COTA
PENETRACION
2.5 m
4.34 m

DISTANCIA EDIFICIO A a B
42 m aproximadamente

Tabla 4: Apantallamiento edificio B.(a)

PUNTO EDIFICIO A
APANTALLAR

COORDENADAS

RESTO PISCINA
A1
A2

Planta edificio
(423479.32, 4598611.42)
(423510.91, 4598583.86)

ETRS 89

ALTITUD
PISCINA

COTA
SERVIDUMBRE

COTA
PENETRACION

COTA SUPERFICIE
APANTALLAMIENTO

190.5 m
190.5 m
190.5 m

188 m
188 m
188 m

2.5 m
2.5 m
2.5 m

192.34 m
192.34 m
192.34 m

Tabla 5; Apantallamiento edificio B.(b)

Esquema 12: Superficie apantallada de la nueva construcción
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Y en parte dentro del volumen engendrado por la traslación horizontal del contorno del

edificio C.

EDIFICIO
A
C

ALTITUD
190.5
191.34

SERVIDUMBRE
HORIZONTAL INTERNA
HORIZONTAL INTERNA

COTA
SERVIDUMBRE
188 m
188 m

COTA
PENETRACION
2.5 m
3.34 m

DISTANCIA EDIFICIO A a C
53 m aproximadamente

Tabla 6; Apantallamiento edificio C.(a)

PUNTO EDIFICIO A
APANTALLAR
RESTO PISCINA
A1
A2

COORDENADAS

ETRS 89

Planta edificio
(424797.46, 4598945.02)
(424881.2, 4598871.89)

ALTITUD
PISCINA

COTA
SERVIDUMBRE

COTA
PENETRACION

190.5 m
190.5 m
190.5 m

188 m
188 m
188 m

2.5 m
2.5 m
2.5 m

COTA DE
COTA SUPERFICIE
¿EDIFICIO
TRASLACION
APANTALLAMIENTO
APANTALLADO?
EDIFICIO B
191.34 m
191.34
SI
191.34 m
SI
191.34 m
SI

Tabla 6; Apantallamiento edificio C.(b)

Esquema 13: Superficie apantallada de la nueva construcción
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6 CONCLUSIONES
El resultado del estudio de apantallamiento, concluye que la piscina cubierta a construir se
hallará apantallada por los edificios B, edificio construido de casas adosadas en la calle
Sabadell esquina calle del Torrent del Llober y el edificio C, edificio construido de casas
adosadas en la calle Sabadell 32-42 ambos de Sant Quirze del Vallès.

De lo expuesto se deduce que la Piscina Cubierta, para cuya construcción se solicita
permiso, no representa nuevo obstáculo para ninguna de las maniobras que puedan
realizarse en el aeropuerto de Sabadell.
La Piscina sobrepasaría la superficie horizontal interna en 2,5 metros, pero la
existencia de obstáculos que apantallan la nueva construcción no modifica el mapa de

ANEJOS

obstáculos ya existentes.
Entendemos, por ello, que la presencia de la Piscina cubierta, no afectan en modo
alguno a la regularidad de las operaciones y no compromete, en absoluto, a la
seguridad de las mismas.
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1. INDICADOR DE LUGAR-NOMBRE DEL AERÓDROMO
AERODROME LOCATION INDICATOR - NAME

AIP
ESPAÑA

LELL - SABADELL

2. DATOS GEOGRÁFICOS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL AERÓDROMO

AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ARP: 413115N 0020618E. Ver AD 2-LELL ADC.
Distancia y dirección desde la ciudad: 2 km S.
Elevación: 148 m / 485 ft.
Ondulación geoide: 49.40 m ± 0.05 m (1).
Temperatura de referencia: 30°C.
Declinación magnética: 0° (2015).
Cambio anual: 6.5’E.
Administración AD: Aena.
Dirección: Aeropuerto de Sabadell - Sabadell (Barcelona).
TEL: +34-937 282 100
FAX: +34-937 282 105
AFTN: LELL
E-mail: qsaceops@aena.es
Tránsito autorizado: VFR
Observaciones: (1) Para todos los puntos del AD.

ARP: 413115N 0020618E. See AD 2-LELL ADC.
Distance and direction from the city: 2 km S.
Elevation: 148 m / 485 ft.
Geoid undulation: 49.40 m ± 0.05 m (1).
Reference temperature: 30°C.
Magnetic variation: 0° (2015).
Annual change: 6.5’E.
AD administration: Aena.
Address: Aeropuerto de Sabadell - Sabadell (Barcelona).
TEL: +34-937 282 100
FAX: +34-937 282 105
AFTN: LELL
E-mail: qsaceops@aena.es
Approved traffic: VFR
Remarks: (1) For all AD points.

3. HORARIO DE OPERACIÓN

OPERATIONAL HOURS

Aeropuerto: V: 0700-SS; I: 0800-SS (1) (Apertura al SR cuando éste sea
posterior a la hora indicada).
Excepto para aeronaves de estado y aeronaves en misiones de
operaciones especiales según el RCA.
Aduanas e Inmigración: HR AD. (2)
Servicios médicos y de sanidad: No.
AIS/ARO: HR AD.
Información MET: HR AD.
ATS: HR AD. (2)
Abastecimiento de combustible: HR AD.
Asistencia en tierra: HR AD.
Seguridad: H24.
Deshielo: No.
Observaciones: (1) Para otros horarios de operación, previa petición, consultar
NOTAM en vigor.
(2) El tráfico aéreo con Países firmantes del Convenio
Schengen que requiera servicio de aduana deberá
solicitarlo con 24 HR de antelación. No se permite tráfico
aéreo con Países no firmantes del Convenio Schengen.

Airport: V: 0700-SS; I: 0800-SS (1) (Opening will be SR when later than
opening hour).
Except State and special operations flights according to the RCA.

4. SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CARGA Y MANTENIMIENTO

HANDLING SERVICES AND FACILITIES

Instalaciones para el manejo de carga: No.
Tipos de combustible: 100LL, JET A-1. (1).
Tipos de lubricante: BP TURBO OIL 2380, OIL 2197.
CASTROL AVIATOR A80/A100/A120,
CASTROL MULTIGRADO 20W50.
Capacidad de reabastecimiento: 100LL: 1 cisterna 10000 L, 2 L/s
1 surtidor 50000 L, 3 L/s
JET A-1: 1 cisterna 10000 L, 2 L/s
1 surtidor 50000 L, 3 L/s
Instalaciones para el deshielo: No.
Espacio disponible en hangar: Sí.
Instalaciones para reparaciones: No
Observaciones: (1) Agente handling de combustible:
SLCA
Móvil: +34-618 736 938
E-mail: qsacoordinador@slca.es

Cargo facilities: No.
Fuel types: 100LL, JET A-1. (1).
Oil types: BP TURBO OIL 2380, OIL 2197.
CASTROL AVIATOR A80/A100/A120,
CASTROL MULTIGRADO 20W50.
Refuelling capacity: 100LL: 1 truck 10000 L, 2 L/s
1 petrol pump 50000 L, 3 L/s
JET A-1: 1 truck 10000 L, 2 L/s
1 petrol pump 50000 L, 3 L/s
De-icing facilities: No.
Hangar space: Yes.
Repair facilities: No.
Remarks: (1) Fuel handling agent:
SLCA
Mobile phone: +34-618 736 938
E-mail: qsacoordinador@slca.es

5. INSTALACIONES PARA LOS PASAJEROS

PASSENGER FACILITIES

Hoteles: No.
Restaurante: Sí.
Transporte: Autobús.
Instalaciones médicas: No.
Banco/Oficina Postal: No.
Información turística: No.
Observaciones: Ninguna.

Hotels: No.
Restaurant: Yes.
Transportation: Bus.
Medical facilities: No.
Bank/Post Office: No.
Tourist information: No.
Remarks: None.

AIS-ESPAÑA
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Customs and Immigration: HR AD. (2)
Health and Sanitation: No.
AIS/ARO: HR AD.
MET briefing: HR AD.
ATS: HR AD. (2)
Fuelling: HR AD.
Handling: HR AD.
Security: H24.
De-icing: No.
Remarks: (1) For other operational hours, prior request, consult NOTAM in
force.
(2) Air traffic with those signatory Countries of the Schengen
Agreement that require customs service shall requesting it 24
HR in advance. Air traffic with Countries non-signatory Countries
of the Agreement is not allowed.
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6. SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

Categoría de incendios: 3.
Equipo de salvamento: De acuerdo a la categoría de incendios publicada.
Retirada de aeronaves inutilizadas: Retirada de aeronaves inutilizadas:
Eslingas, correas y cinchas. Herramientas
de corte de excarcelación. Plataforma de
arrastre de cargas. Aeronave máxima tipo
CONSOLIDATED PBY-5.
Observaciones: Ninguna.

Fire category: 3.
Rescue equipment: In accordance with the fire category published.
Removal of disabled aircraft: Slings, belts and straps. Cut release tools. Loadpulling platform. Maximum aircraft type
CONSOLIDATED PBY-5.

7. DISPONIBILIDAD ESTACIONAL/REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS

SEASONAL AVAILABILITY/OBSTACLE CLEARING

Equipo: No.
Prioridad: No.
Observaciones: Ninguna.

Equipment: No.
Priority: No.
Remarks: None.

8. DETALLES DEL ÁREA DE MOVIMIENTO

MOVEMENT AREA DETAILS

Plataforma: Superficie: R-1: Hormigón.
R-2, R-3 y R-4: Asfalto.
Resistencia: 1222 Kg / 0.19 MPa.
Calles de rodaje: Anchura: 11 m, EXC E5: 30.
Superficie: Asfalto.
Resistencia: 1222 Kg / 0.19 MPa.
Posiciones de comprobación: Altímetro: Plataforma R-1 y R-3: ELEV 146 m/479 ft.
Plataforma R-2: ELEV 143 m/468 ft
EXC PRKG 210 al 212: ELEV 139 m/
456 ft.
Plataforma R-4: ELEV 136 m/446 ft.
VOR: No.
INS: Ver AD 2-LELL PDC.
Observaciones: Pendientes de estacionamiento plataforma R-1 mayor 2%.
TWY W2 distancia libre entre rueda exterior de tren principal y
borde de calle de rodaje inferior a 2.25 m.

Apron: Surface: R-1: Concrete.
R-2, R-3 and R-4: Asphalt.
Strength: 1222 Kg / 0.19 MPa.
Taxiways: Width: 11 m, EXC E5: 30.
Surface: Asphalt.
Strength: 1222 Kg / 0.19 MPa.
Check locations: Altimeter: Apron R-1 and R-3: ELEV 146 m/479 ft.
Apron R-2: ELEV 143 m/468 ft
EXC PRKG 210 to 212: ELEV 139 m/456 ft.

9. SISTEMAS Y SEÑALES DE GUÍA DE RODAJE

TAXIING GUIDANCE SYSTEM AND MARKINGS

Sistema de guía de rodaje: Letreros, puntos de espera en pista y puestos de
estacionamiento.
Señalización de RWY: Umbral, designadores, eje, faja lateral y zona de toma
de contacto.
Señalización de TWY: Eje.
Observaciones: Ninguna.

Taxiing guidance system: Boards, runway-holding positions and parking
positions.
RWY markings: Threshold, designators, centre line, side stripe and
touchdown zone.
TWY markings: Centre line.
Remarks: None.

10. OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO

AERODROME OBSTACLES

Obstáculos que perforan las superficies de aproximación, aproximación
interna, ascenso en el despegue, aterrizaje interrumpido, cónica, horizontal
interna, transición y transición interna establecidas en el Anexo 14 de OACI; y
las áreas 2A y 3 establecidas en el anexo 15 de OACI:

Obstacles which penetrate approach, inner approach, take-off climb, balked
landing, conical, inner horizontal, transitional and inner transitional surfaces
contained in Annex 14 of ICAO; and areas 2A and 3 contained in Annex 15 of
ICAO:

Ver carpeta del DVD "Item 10".

See DVD folder "Item 10".

Observaciones: Ver AD 2-LELL AOC.

Remarks: See AD 2-LELL AOC.

11. SERVICIO METEOROLÓGICO PRESTADO

METEOROLOGICAL SERVICE PROVIDED

Oficina MET: Sabadell MET.
HR: HR AD. Fuera de este horario se emitirá METAR AUTO semihorario.
METAR: Semihorario
TAF: 24 HR.
TREND: No.
Información: En persona y telefónica.
Documentación de vuelo/Idioma: Cartas y lenguaje claro / Español.
Cartas: Mapas significativos, previstos en altitud (viento y temperatura).
Equipo suplementario: Presentador de imágenes de nubes, rayos y de
información radar.
Dependencia ATS atendida: TWR, APP.
Información adicional: Oficina principal Valencia; H24; TEL:+34-963 690 750.
Oficina meteorológica Sabadell; HR AD.
TEL: +34-937 207 724.
Observaciones: Se hacen avisos de aeródromo.

MET office: Sabadell MET.
HR: HR AD. Outside this schedule, a half-hourly METAR AUTO will be issued.
METAR: Half-hourly
TAF: 24 HR.
TREND: No.
Briefing: In person and by telephone.
Flight documentation/Language: Charts and plain language / Spanish.
Charts: Significant, forecasted in altitude (wind and temperature) maps.
Supplementary equipment: Clouds and lightning image and radar information
display.
ATS unit served: TWR, APP.
Additional information: Main office Valencia; H24; TEL:+34-963 690 750.
Meteorological office Sabadell; HR AD.
TEL: +34-937 207 724.
Remarks: Aerodrome warning available.
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Remarks: None.

Apron R-4: ELEV 136 m/446 ft.
VOR: No.
INS: See AD 2-LELL PDC.
Remarks: Parking slopes of apron R-1 above 2%.
TWY W2 clearance distance between outer main wheel and taxiway
edge below 2.25 m.

AIS ESPAÑA

AIP
ESPAÑA
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12. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PISTA
THR
PSN

THR ELEV
TDZ ELEV

SWY
(m)

CWY
(m)

Franja (m)
Strip (m)

OFZ

RESA
(m)

RWY/SWY SFC
PCN

127.09° GEO 1049 x 30
127° MAG

413124.04N
0020602.63E

THR: 148 m / 485 ft
TDZ: No

No

No

1110 x 60

No

No

31 307.09° GEO 1049 x 30
(2) (3) 307° MAG

413106.45N
0020633.58E

THR: 136m / 445 ft
TDZ: No

No

No

1110 x 60

No

No

ASPH
1222 Kg / 0.19 MPa
SWY: No
ASPH
1222 Kg / 0.19 MPa
SWY: No

0.18%

Remarks: (1) The last 150 m are not usable for take-off and landing.
End of RWY 13 coordinates: 413106.45N 0020633.58E.
(2) THR 31 displaced 150 m.
End of RWY 31 coordinates: 413124.04N 0020602.63E.
(3) In take-off RWY 31
Coordinates of the beginning of the take-off run RWY 31:
413103.52N 0020638.74E.
The last 150 m are not usable.
End of RWY 31 DER coordinates: 413121.11N 0020607.79E.
Profile:

147.61 m

147.88 m

Observaciones: (1) Últimos 150 m no pueden usarse en aterrizajes ni
despegues.
Coordenadas del extremo de RWY 13: 413106.45N
0020633.58E.
(2) THR 31 desplazado 150 m.
Coordenadas del extremo de RWY 31: 413124.04N
0020602.63E.
(3) En despegues RWY 31
Coordenadas del Inicio de la carrera de despegue RWY 31:
413103.52N 0020638.74E.
Últimos 150 m no pueden usarse.
Coordenadas de extremo DER RWY 31: 413121.11N
0020607.79E.
Perfil:

1.58%

1.29%

150 m

749 m

150 m

133.85 m

13
(1)

DIM
(m)

135.78 m

RWY

Orientación
Direction

RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

1049 m
899 m
THR 13
EXTREMO // END RWY 31
ATERRIZAJES // LANDINGS

DTHR 31
EXTREMO // END RWY 13

899 m
EXTREMO // END RWY 31
DESPEGUES // TAKE-OFF
NO A ESCALA // NOT TO SCALE
13. DISTANCIAS DECLARADAS
RWY
13
31
13 INT C
13 INT B
31 INT A
31 INT D
31 INT E5
31 INT T5

INICIO // START RWY 31
DESPEGUES // TAKE-OFF

DECLARED DISTANCES

TORA (m)

TODA (m)

ASDA (m)

LDA (m)

899 (1)
899 (2)
646
672
471
497
759
771

899 (1)
899 (2)
646
672
471
497
759
771

899 (1)
899 (2)
646
672
471
497
759
771

899 (1)
899 (3)
–
–
–
–
–
–

Observaciones: (1) Debido a que los últimos 150 m no son útiles para
despegar ni aterrizar.
(2) Debido a que los últimos 150 m no son útiles para
despegar.
(3) THR 31 desplazado 150 m.

Remarks: (1) Due to the fact that the last 150 m are not usable for take-off and
landing.
(2) Due to the fact that the last 150 m are not usable for take-off.

14. ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA

APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Pista: 13
Aproximación: Luces de identificación de umbral.
PAPI (MEHT): 4.01° (8.18 m / 27 ft).
Umbral: Verdes.
Zona de toma de contacto: No.
Eje pista: No.
Borde de pista: 599 m blancas y 300 m amarillas.
Distancia entre luces: 61.75 m.
Extremo de pista: Rojas.
Zona de parada: No.
Observaciones: Iluminación de pista excepto PAPI normalmente apagada.
Encendido a demanda del piloto.

Runway: 13
Approach: Threshold identification lights.
PAPI (MEHT): 4.01° (8.18 m / 27 ft).
Threshold: Green.
Touchdown zone: No.
Runway centre line: No.
Runway edge: 599 m white and 300 m yellow.
Distance between lights: 61.75 m.
Runway end: Red.
Stopway: No.
Remarks: Runway lighting usually off except PAPI. Switch on shall be on
demand of the pilot.

AIS-ESPAÑA

(3) THR 31 displaced 150 m.
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Pista: 31
Aproximación: Luces de identificación de umbral.
PAPI (MEHT): 4.05° (7.39 m / 24 ft).
Umbral: Verdes.
Zona de toma de contacto: No.
Eje pista: No.
Borde de pista: 150 m rojas, 599 m blancas y 300 m amarillas.
Distancia entre luces: 61.75 m.
Extremo de pista: Rojas.
Zona de parada: No.
Observaciones: Iluminación de pista excepto PAPI normalmente apagada.
Encendido a demanda del piloto.

Runway: 31
Approach: Threshold identification lights.
PAPI (MEHT): 4.05° (7.39 m / 24 ft).
Threshold: Green.
Touchdown zone: No.
Runway centre line: No.
Runway edge: 150 m red, 599 m white and 300 m yellow.
Distance between lights: 61.75 m.
Runway end: Red.
Stopway: No.
Remarks: Runway lighting usually off except PAPI. Switch on shall be on
demand of the pilot.

15. OTRA ILUMINACIÓN, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA

OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

ABN/IBN: No.
WDI: 1 cerca THR 13 LGTD, 1 cerca THR 31 no LGTD.
Iluminación de TWY: Borde (balizas reflectantes).
Iluminación de plataforma: Torres de iluminación en plataforma R-3, borde en
todas las plataformas.
Fuente secundaria de energía: Grupos electrógenos que proporcionan un
tiempo de conmutación (luz) máximo de 15
segundos para los siguientes sistemas de
iluminación: Aproximación, PAPI, borde de
pista, umbral y extremo de pista.
Observaciones: Ninguna.

ABN/IBN: No.
WDI: 1 near THR 13 LGTD, 1 near THR 31 no LGTD.
TWY lighting: Edge (reflective markers).
Apron lighting: Floodlighting towers in apron R-3, edge in all apron.

16. ZONA DE ATERRIZAJE PARA HELICÓPTEROS

HELICOPTER LANDING AREA

Situación:
– Ondulación del geoide: Ver casilla 2.
– FATO: RWY 13/31. Coordenadas THR 13 y THR 31, ver casilla 12.
– Rodaje en tierra: TLOF coincide con RWY 13/31. Coordenadas THR 13 y
THR 31, ver casilla 12.
– Rodaje aéreo: TLOF coincide con los PRKG 101 a 108, 120 a 122, 301 a 305.
Elevación:
– FATO: RWY 13/31. Elevación THR 13 y THR 31, ver casilla 12.
– Rodaje en tierra: TLOF coincide con RWY 13/31. ELEV THR 13 y THR 31, ver
casilla 12.
– Rodaje aéreo: TLOF coincide con los PRKG 101 a 108, 120 a 122, 301 a 305.
Dimensiones, superficie, carga admisible, señalización: FATO: RWY 13/31.
– Rodaje en tierra: TLOF coincide con RWY 13/31. Ver casilla 12.
– Rodaje aéreo: TLOF coincide con los PRKG 101 a 108, 120 a 122, 301 a 305.
– PRKG 101 a 108, 120 a 122: Hormigón 1222 Kg/0.19 MPa.
– PRKG 301 a 305: Asfalto. 1222 Kg/0.19 MPa.
Orientación: Ver casilla 12.
Distancias declaradas: Ver casilla 13.
Iluminación: Ver casilla 15 (1).
Observaciones: (1) Iluminación de plataforma.

Position:
– Geoid undulation: See item 2.
– FATO: RWY 13/31. Coordinates THR 13 and THR 31, see item 12.
– Ground taxiing: TLOF same as RWY 13/31. Coordinates THR 13 and THR 31,
see item 12.
– Air taxiing: TLOF same as PRKG 101 to 108, 120 to 122, 301 to 305.
Elevation:
– FATO: RWY 13/31. Elevation THR 13 and THR 31, see item 12.
– Ground taxiing: TLOF same as RWY 13/31. ELEV THR 13 and THR 31, see
item 12.
– Air taxiing: TLOF same as PRKG 101 to 108, 120 to 122, 301 to 305.
Dimensions, surface, máximum weight, marking: FATO: RWY 13/31.
– Ground taxiing: TLOF same as RWY 13/31. See item 12.
– Air taxiing: TLOF same as PRKG 101 to 108, 120 to 122, 301 to 305.
– PRKG 101 to 108, 120 to 122: Concrete 1222 Kg/0.19 MPa.
– PRKG 301 to 305: Asphalt. 1222 Kg/0.19 MPa.
Direction: See item 12.
Declared distances: See item 13.
Lighting: See item (1).
Remarks: (1) Apron lighting.

17. ESPACIO AÉREO ATS

ATS AIRSPACE

Denominación y límites laterales
Designation and lateral limits

ATZ SABADELL
Círculo de 8 km de radio centrado en ARP. //
Circle with an 8 km radius centred on ARP.

Secondary power supply: Engine generators that provide a maximum switchover time (light) of 15 seconds for the following
lighting systems: Approach, PAPI, runway edge,
threshold and runway end.
Remarks: None.

Límites verticales
Vertical limits

Clase de
espacio aéreo
Airspace
class

Unidad responsable
Idioma
Unit
Language

Altitud de
transición
Transition
altitude

3500 ft AMSL
SFC

D

Sabadell TWR
ES/EN

1850 m / 6000 ft

Observaciones: Ninguna.

Remarks: None.

18. INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN ATS

ATS COMMUNICATION FACILITIES

Servicio
Service
TWR

VDF

Distintivo llamada
Call sign
Sabadell TWR

Sabadell gonio

A/G

AIRAC AMDT 03/19

FREQ

120.800 MHz
121.600 MHz
121.500 MHz
120.800 MHz
121.500 MHz
121.600 MHz
123.500 MHz

HR

HR AD
HR AD
HR AD
HR AD
HR AD
HR AD
HR AD

Observaciones
Remarks

GMC
EMERG

Aeroclub // Flying club

AIS ESPAÑA

AIP
ESPAÑA
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19. RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE
Instalación (VAR)
Facility (VAR)

ID

DVOR (0º)
DME

SLL
SLL

FREQ

112.000 MHz
CH 57X

HR

H24
H24

RADIO NAVIGATION & LANDING FACILITIES
Coordenadas
Coordinates
413111.5N 0020635.1E
413112.0N 0020635.1E

ELEV
DME

Observaciones
Remarks

AD 2-LELL 6
WEF 23-MAY-19
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3.- LIMITACIONES DE RODAJE

3.- TAXIING RESTRICTIONS

Los tramos TA, TB, T1, T2 y T3 de la TWY T así como las TWY B, S1, S2, F9,
K1, K2 y K4 quedan limitados al uso de aeronaves con envergadura máxima de
12 m.

Segments TA, TB, T1, T2 and T3 of TWY T as well as TWY B, S1, S2, F9, K1,
K2 and K4 are limited to the use of aircraft with a maximum wingspan of 12 m.

Las TWY Y1 y Z2 quedan limitadas al uso de aeronaves con envergadura
máxima de 17 m.

TWY Y1 and Z2 are limited to the use of aircraft with a maximum wingspan of
17 m.

4.- RUTAS DE RODAJE NORMALIZADAS PARA AERONAVES DE ALA FIJA

4.- STANDARD TAXIING ROUTES FOR FIXED-WING AIRCRAFT

4.1. SALIDAS POR RWY 13 DESDE LA PLATAFORMA R-1
Si los puntos de espera TA o TB se encuentran libres, la aeronave se
incorporará a la TWY F9 y rodará hasta el punto de espera libre.
Si ambos se encuentran libres, rodará hasta el punto TB.

4.1. DEPARTURES BY RWY 13 FROM APRON R-1
If holding positions TA or TB are vacated, aircraft shall incorporate into
TWY F9 and taxi to the holding position vacated.
If both are vacated, it will taxi to TB.
4.2. DEPARTURES BY RWY 13 FROM APRON R-2
• If holding positions TA or TB are vacated, aircraft shall incorporate to
TWY T and shall taxi to the holding positions vacated. If both are vacant,
it will taxi to TA.
• If both holding positions are taken, it will taxi to intermediate holding
position T2.

U/S BTN 060º/100º & 170º/190º
150 m / 492 ft

20. REGLAMENTACIÓN LOCAL

LOCAL REGULATIONS

Zona para pruebas de brújula en PRKG 103 y 104.

Compass testing area in PRKG 103 and 104.

USO DE HANGARES

UTILISATIONS OF HANGARS

Las aeronaves que hagan uso de hangar contactarán telefónicamente con la
Oficina AIS/ARO en el teléfono +34-937 282 110, previamente a la salida o
posteriormente a la entrada en el hangar.

Aircraft using the hangars will contact the AIS/ARO office by telephone on
+34-937 282 110, prior to exit or after entering into the hangar.

4.2. SALIDAS POR RWY 13 DESDE LA PLATAFORMA R-2
• Si los puntos de espera TA o TB se encuentran libres, la aeronave se
incorporará a la TWY T y rodará hasta el punto de espera libre. Si ambos
se encuentran libres, rodará hasta el punto TA.
• Si ambos puntos de espera se encuentran ocupados, rodará hasta el
punto de espera intermedio T2.

OPERACIONES DE AERONAVES DE ENVERGADURA SUPERIOR A 17 M

OPERATIONS OF AIRCRAFT A WITH WINGSPAN GREATER THAN 17 M

4.3. SALIDAS POR RWY 13 DESDE LA PLATAFORMA R-3
La aeronave se incorporará a la TWY N y rodará por las TWY N o E hasta el
punto de espera libre. Si ambos se encuentran libres rodará hasta el punto M1.

4.3. DEPARTURES BY RWY 13 FROM APRON R-3
Aircraft shall incorporate into TWY N and will taxi by TWY N or E to
holding vacated. If both are vacated, it will taxi to M1.

Las aeronaves de envergadura mayor de 17 m que vayan a operar en el AD, en
su salida o llegada, en la primera comunicación con el servicio ATC de
aeródromo comunicarán su envergadura.

Aircraft with a wingspan greater than 17 m which are going to operate in AD,
in departure or arrivals, will communicate their wingspan during their first
communication with the ATC aerodrome service.

4.4. SALIDAS POR RWY 13 DESDE PLATAFORMA R-4
La aeronave se incorporará a la TWY T4, rodaje por salida rápida A, rodaje
por pista, rodaje por salida rápida C, rodaje por TWY E, hasta punto de
espera libre. Si ambos se encuentran libres rodará hasta el punto M1.

4.4. DEPARTURES BY RWY 13 FROM APRON R-4
Aircraft shall incorporate into TWY T4, taxi on rapid exit taxiway A, taxi on
runway, taxi on rapid exit taxiway C, taxi on TWY E to holding position
vacated. If both are vacated, it will taxi to M1.

OPERACIONES DE AERONAVES DE ESTADO Y AERONAVES EN
MISIONES DE OPERACIONES ESPECIALES FUERA DEL HORARIO DE
OPERACIÓN

STATE AIRCRAFT OPERATIONS AND AIRCRAFT IN SPECIAL MISSION
OPERATIONS OUT OF OPERATION HOURS

4.5. SALIDAS POR RWY 31 DESDE LAS PLATAFORMAS R-1 O R-2
La aeronave se incorporará a la TWY T y rodará hasta el punto de espera T6.

4.5. DEPARTURES BY RWY 31 FROM APRONS R-1 OR R-2
Aircraft shall incorporate into TWY T and will taxi to holding position T6.

SALIDAS

DEPARTURES

1. Avisar telefónicamente a Seguridad del Aeropuerto (+34-937 282 100) de la
salida con la máxima antelación posible y siempre antes de la puesta en
marcha. En esta llamada telefónica Seguridad del Aeropuerto informará si
hay personal trabajando en el área de movimientos.

1. Advise Airport Security of the departure with as much advance notice as
possible, and always prior to start-up (+34-937 282 100). In the course of
this telephone call, Airport Security will report whether there are personnel
working in the movement area.

4.6. SALIDAS POR RWY 31 DESDE LA PLATAFORMA R-3
La aeronave se incorporará a la TWY N y rodará por la TWY E hasta el
punto de espera E6.

4.6. DEPARTURES BY RWY 31 FROM APRON R-3
Aircraft shall incorporate into TWY N and will taxi by TWY E to holding
position E6.

4.7. SALIDAS POR RWY 31 DESDE PLATAFORMA R-4
La aeronave se incorporará a la TWY T6, hasta el punto de espera de T6.

4.7. DEPARTURES BY RWY 31 FROM APRON R-4
Aircraft shall incorporate into TWY T6, to T6 holding position.

2. Comunicar obligatoriamente en frecuencia 120.800 MHz la puesta en
marcha previa al despegue.

2. Mandatory communication on frequency 120.800 MHz of start-up before
take-off.

5.- RUTAS DE RODAJE NORMALIZADAS PARA HELICÓPTEROS

5.- STANDARD TAXIING ROUTES FOR HELICOPTERS

3. Permanecer a la escucha en la anterior frecuencia, ante la posible respuesta
de otros tráficos tanto en el área de movimientos del aeropuerto como en la
ATZ. Además Seguridad notificará por esta misma vía que el área de
movimientos se encuentre libre de personal y maquinaria.

3. Keep watch on the aforementioned frequency for possible responses from
other traffic both in the movement area of the airport and in the ATZ. In
addition, Security will announce by the same means when the movement
area is free of personnel and machinery.

5.1. DEPARTURES BY RWY 13 FROM APRON R-1
• If TWY T1, TA and TB are vacated, aircraft shall incorporate to TWY T1,
TB or F9 according to its stand and taxi to the holding position TB.

LLEGADAS

ARRIVALS

1. Avisar telefónicamente a Seguridad del Aeropuerto (+34-937 282 100) de la
llegada, siempre que no menoscabe la seguridad de la operación de la
aeronave, siempre con la máxima antelación posible. En esta llamada
telefónica Seguridad del Aeropuerto informará si hay personal trabajando en
el área de movimientos.
Si el operador dispone de un centro de coordinación, se recomienda que el
aviso sea realizado por dicho centro.

1. Advise Airport Security of the arrival (+34-937 282 100), always provided
that this does not impair the safety of the operation of the aircraft, and
always with as much advance notice as possible. In the course of this
telephone call, Airport Security will report whether there are personnel
working in the movement area.
If the operator has a coordination centre, it is recommended that the notice
be made by the centre.

5.1. SALIDAS POR RWY 13 DESDE LA PLATAFORMA R-1
• Si las TWY T1, TA y TB se encuentran libres, las aeronaves se
incorporarán a la TWY T1, TB o F9 según su puesto de estacionamiento
y rodará hasta el punto de espera TB.
• Si las TWY T1, TA o TB están ocupadas:
- Para las posiciones que tengan las calles de rodaje libres entre su
puesto de estacionamiento y la TWY B, se incorporará a la TWY T1,
TB o F9 según su puesto de estacionamiento y rodará hasta el punto
de espera de la TWY B para efectuar el despegue desde esa
intersección.
- Para el resto de posiciones se esperará instrucciones al servicio ATC
de aeródromo.

2. Comunicar en frecuencia 120.800 MHz la llegada de forma obligatoria con la
máxima antelación posible.

2. It is mandatory to report the arrival on frequency 120.800 MHz as much in
advance as possible.

5.2. SALIDAS POR RWY 31 DESDE LA PLATAFORMA R-1
La aeronave se incorporará a la TWY T1, TB o F9 según su puesto de
estacionamiento y rodará hasta el punto de espera de la TWY B para
efectuar el despegue desde esa intersección.

5.2. DEPARTURES BY RWY 31 FROM APRON R-1
Aircraft shall incorporate into TWY T1, TB or F9 according to its stand and
taxi to holding position of TWY B to take-off from that intersection.

3. Permanecer a la escucha en la anterior frecuencia hasta el completo
estacionamiento de la aeronave, ante la posible respuesta de otros tráficos
tanto en el área de movimientos del aeropuerto como en la ATZ. Además
Seguridad notificará por esta misma vía que el área de movimientos se
encuentre libre de personal y maquinaria.

3. Keep watch on the aforementioned frequency until the aircraft is
completely parked, for possible responses from other traffic both in the
movement area of the airport and in the ATZ. In addition, Security will
announce by the same means when the movement area is free of
personnel and machinery.

5.3. SALIDAS DESDE LA PLATAFORMA R-3
La aeronave rodará hasta el punto de espera de la TWY C siguiendo la
ruta TWY Y1, TWY W1, TWY C.

5.3. DEPARTURE FROM APRON R-3
Aircraft shall taxi to the holding position in TWY C following route TWY
Y1, TWY W1, TWY C.

OPERACIONES DE HELICÓPTEROS DESTINADOS A TRASLADOS
SANITARIOS

OPERATIONS OF HELICOPTERS FOR MEDICAL TRANSFER

5.4. LLEGADAS A LA PLATAFORMA R-1
La aeronave abandonará la pista por la TWY B y se incorporará a la TWY
F9 y seguidamente TWY T1, y TB en su caso, hasta el puesto de
estacionamiento.

5.4. ARRIVALS TO APRON R-1
Aircraft shall leave the runway via TWY B and incorporate to TWY F9 and
then to TWY T1, and TB in its case, as far as the stand.

Aquellos helicópteros que requieran de asistencia de ambulancia terrestre
deberán estacionar preferiblemente en el PRKG 301 para facilitar su acceso.

Those helicopters requiring the assistance of a ground ambulance should park
preferably at PRKG 301 to facilitate access.

5.5. LLEGADAS A LA PLATAFORMA R-3
La aeronave abandonará la pista por la salida C y rodará hasta la
plataforma siguiendo la ruta TWY C, TWY W1, TWY Y1.

5.5. ARRIVALS TO APRON R-3
Aircraft shall leave the runway by exit C, and taxi to the apron following
route TWY C, TWY W1, TWY Y1.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE RODAJE

STANDARD TAXIING PROCEDURES

1.- PUESTA EN MARCHA DE MOTORES/TURBINAS

1.- START-UP OF ENGINES/TURBINES

ESTACIONAMIENTO DE HELICÓPTEROS

PARKING OF HELICOPTERS

No se permite el arranque de motores fuera del horario de operación sin la
confirmación del mismo por el servicio ATC de aeródromo.

It forbiden to start-up engines outside hours of operation without confirmation
from the ATC aerodrome service.

Durante el horario de operación, las aeronaves de ala fija con plan de vuelo con
reglas de vuelo Z y todos los helicópteros, solicitarán la puesta en marcha al
servicio ATC de aeródromo.

During the hours of operation, fixed-wing aircraft with plan with flight rules Z
and all helicopters, will request start-up to from the ATC aerodrome service.

En la plataforma R-1 los helicópteros se estacionarán orientados según marca
la barra de alineamiento para los PRKG 101 a 108 y hacia la TWY F9 para los
PRKG 120 a 122, excepto aquellos helicópteros que a juicio del piloto pueda
quedar la cola muy próxima a la superficie de la plataforma, que podrán
orientarse en sentido contrario al indicado.

In apron R-1, helicopters shall park according to the alignment bar indication at
PRKG 101 to 108 and towards TWY F9 at the PRKG 120 to 122, except for
helicopters whose tail, as judged by the pilot, could remain very close to the
apron surface.These will be able to be positioned contrary to the above.

2.- MOVIMIENTO EN SUPERFICIE

2.- GROUND MOVEMENT

Todos los movimientos en superficie de cualquier tipo de aeronave, aeronaves
remolcadas, personas y vehículos en el área de maniobras están sujetos a
autorización previa del servicio ATC de aeródromo.

All surface movements of any type of aircraft, towed aircraft, personnel and
vehicles in the manoeuvring area are subject to previous aerodrome ATC
clearance.

Para la salida de los PRKG 101 a 108 se realizará un viraje aéreo de 180º en
vuelo estacionario obligatoriamente, cuando el helicóptero se estacione
orientado según marca la barra de alineamiento, para abandonar el puesto de
estacionamiento por su calle de acceso al puesto.

When departure is accomplished from PRKG 101 to 108, it is mandatory to do
a 180º aerial turning in stationary flights, when the helicopter is parked
positioned oriented according to the alignment bar indication, to leave the
stand by its access taxiway.

Evitar colisiones con otras aeronaves u obstáculos es responsabilidad de los
pilotos en rodaje y estacionamiento en el área de movimientos.

Avoiding collisions with other aircraft or obstacles is responsibility of pilots
taxiing and parking in the movement area.

En la plataforma R-3 los helicópteros accederán al puesto de estacionamiento
por su calle de acceso al puesto, realizarán un viraje aéreo de 180º en vuelo
estacionario obligatoriamente y se estacionarán aproados hacia la TWY Z2.

In apron R-3 helicopters shall access the stand through the access, it is
mandatory to do a 180º aerial turning in stationary flights, and park nosed to
TWY Z2.

Zona para vuelos estacionarios de helicópteros, plataforma W3.

Helicoptrer hovering area, apron W3.

Los helicópteros deberán desplazarse por al área de movimientos por las
calles de rodaje, siguiendo la guía de las señales de eje de dichas calles.

Helicopters should move in the movement area by taxiways, following the
taxiing guidance centre line markings those taxiways.

AIS-ESPAÑA

AIRAC AMDT 04/19

AIRAC AMDT 04/19

• If TWY T1, TA or TB are occupied:
- For positions where taxiways between its stand and the TWY B are
vacated, aircraft shall incorporate into TWY T1, TB or F9 according to
its stand and taxi to the holding position of TWY B to accomplish the
take-off from that intersection.
- For the rest of positions await instructions from ATC aerodrome
service will be expected.
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RESTRICCIONES A LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO

RESTRICTIONS TO STANDS

PRKG 109 y 110, TWY F7 y F8 en plataforma R-1 cerrados el tercer domingo
de cada mes, de 0730 a 1300 UTC excepto para aeronaves participantes en el
evento.

PRKG 109 and 110, TWY F7 and F8 in apron R-1 are closed, on the third
Sunday of each month, from 0730 to 1300 UTC except for aircraft participating
in the event.

Está prohibido el estacionamiento de aeronaves en la plataforma R-4 excepto
a las aeronaves autorizadas por el aeropuerto.

Parking on apron R-4 is forbidden except for aircraft authorised by the airport.

Se reserva el PRKG 301 para vuelos de helicópteros destinados a traslados
sanitarios.

PRKG 301 is reserved for flights of helicopters for medical transfer.

En los PRKG 320, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 se prohíbe el
estacionamiento de aeronaves de envergadura menor de 15 m salvo
autorización expresa del aeropuerto, a través del Servicio ATC de aeródromo.

It is forbidden to park aircraft with wingspan less than 15 m in PRKG 320, 321,
322, 323, 324, 325 and 326, except if express clearance has been provided by
of the airport through the aerodrome ATC Service.

En los PRKG 320A, 322A y 324A se prohíbe el estacionamiento de aeronaves
de envergadura menor de 18 m salvo autorización expresa del aeropuerto, a
través del Servicio ATC de aeródromo.

It is forbidden to park aircraft with wingspan less than 18 m in PRKG 320A,
322A, and 324A, except if express clearance has been provided by of the
airport through the aerodrome ATC Service.

En los PRKG 306A, 307A, 308A, 309, 310, 311, 312 y 313 se prohíbe el
estacionamiento de aeronaves de envergadura menor de 12 m salvo
autorización expresa del aeropuerto a través del Servicio ATC de aeródromo.

It is forbidden to park aircraft with wingspan less than 12 m in PRKG 306A,
307A, 308A, 309, 310, 311, 312 and 313, except if express clearance has
been provided by of the airport through the aerodrome ATC Service.

Los PRKG 303, 309 y 313 no podrán utilizarse salvo que no haya ningún
puesto disponible en toda la plataforma R-3 compatible con la aeronave que
vaya a estacionar.

PRKG 303, 309 and 313 should not be used unless there is no other stand
available in apron R-3, compatible with the aircraft to be parked.

En los PRKG 306A, 307A y 308A se prohíbe el estacionamiento de aeronaves
con motores a reacción.

Parking of aircraft with jet engines is forbidden in PRKG 306A, 307A and 308A.

En los PRKG del 309-313, 320-326 se prohíbe la operación simultánea de
aeronaves con motores a reacción en puestos de estacionamiento
adyacentes. Cuando una aeronave a reacción comience la operación de salida
del puesto de estacionamiento el puesto situado a su izquierda, que es el
afectado por el chorro, la aeronave permanecerá parada y sin personal ni
vehículos.

In the PRKG 309-313, 320-326, the simultaneous operation of aircraft with jet
engines in adjacent stands is prohibited. When a jet aircraft commences the
exit operation of the stand, the stand to the left, which is affected by the jet,
the aircraft will remain stationary and without personnel or vehicles.

No se permiten maniobras de viraje en los PRKG para helicópteros del 101 al
108, del 120 al 122 y del 301 al 308 si hay una aeronave virando en cualquiera
de los puestos de estacionamiento contiguos - anterior y posterior.

Turning maneuvers are not permitted in helicopter PRKG from 101 to 108,
from 120 to 122 and from 301 to 308 if there is an aircraft turning in any of the
adjacent - previous and later - stands.

ANCLAJE DE AERONAVES

ANCHORING OF AIRCRAFT

Se pone a disposición de los usuarios que lo necesiten anclajes en todos los
puestos de estacionamientos, excepto en PRKG desde la 320 a la 326, para
que hagan uso de ellos si lo estiman oportuno.

It is available to users who need anchors in all stands except PRKG from 320
to 326, to make use of them if they deem it appropriate.

En caso de previsión de condiciones meteorológicas adversas, deben
proceder al anclaje de las aeronaves con MTOW inferior a 5700 Kg.

In case of bad weather forecast, they should proceed to anchorage of aircraft
with MTOW less than 5700 Kg.

TIEMPO MÍNIMO DE OCUPACIÓN DE LA PISTA

MINIMUM RUNWAY OCCUPANCY TIME

Para conseguir el máximo aprovechamiento de la pista, rebajar el tiempo de
ocupación de la misma y reducir el hecho de “motor y al aire”, es importante
que los pilotos al mando, sin perjuicio de la seguridad y operación normal de la
aeronave, procedan al abandono rápido de la pista.

To get the maximum runway utilization, lowering the time of occupation of it
and the occurrence of "motor and air", it is important that pilots in charge,
without prejudice to the safety and normal operation of aircraft, proceed to the
rapid exit from runway.

A menos que el Servicio ATC de aeródromo indique lo contrario, se utilizarán
las siguientes calles de salida rápida para abandonar la pista correspondiente:

Unless the aerodrome ATC Service indicates otherwise, the following rapid
exit taxiways shall be used to leave the corresponding runway:

RWY

SALIDA RÁPIDA // RAPID EXIT

DIST FM THR (m)

31

B

518

31

C

518

13

A

463

13

D

463

TRÁFICO SIN BASE EN EL AEROPUERTO

TRAFFIC NOT BASED IN THE AIRPORT

El tráfico de llegada sin base en el aeropuerto deberá proporcionar un teléfono
de contacto en la oficina AIS/ARO.

Arriving traffic not based in the airport shall provide a telephone number to
AIS/ARO office.

DESPEGUE DESDE INTERSECCIÓN

TAKE-OFF FROM INTERSECTION

Los pilotos que soliciten despegar desde una intersección lo informarán al
servicio ATC de aeródromo en su primera comunicación.

Pilots that request take off from a junction will report to the ATC aerodrome
service in its first communication.

AERONAVES EN CIRCUITO DE TRÁNSITO

AIRCRAFT IN THE TRAFFIC CIRCUIT

Las aeronaves que se encuentren en el circuito de tránsito deberán notificar a
TWR cuando se alcance el tramo de último tercio de viento en cola y siempre
antes de iniciar el viraje a base.

Aircraft in the traffic circuit must notify TWR when they reach the final third of
the tailwind segment and always prior to turning into the base.

21. PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDOS

NOISE ABATEMENT PROCEDURES

Las pruebas de motores en régimen superior al de ralentí, deberán realizarse
en la zona de prueba de motores habilitada para tal fin, siendo ésta la TWY N1.
Se solicitará la prueba de motores a TWR indicando hacia dónde requiere
aproar.

Engine performance testing higher than idle regime will be allowed at the
engine testing area established for such purpose, which is the TWY N1. Test
engines shall be requested to TWR showing where is required to nose.
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Si se desea aproar BTN 110º y 220º se le instruirá al tramo frente a la estación
meteorológica y si se desea aproar BTN 220º y 330º se le instruirá a la curva
justo antes del punto de espera intermedio N12.

If it is desired to nose BTN 100º and 220º shall be instructed to the strech in
front of the meteorological station and if it is desired to nose BTN 220º and
330º shall be instructed to the bend just before the intermediate holding
position N12.

No se permite prueba de motor aproando BTN 330º y 110º.

Test engine noising BTN 330º and 110º is not allowed.

22. PROCEDIMIENTOS DE VUELO

FLIGHT PROCEDURES

PROCEDIMIENTOS DE VISIBILIDAD REDUCIDA (LVP)

LOW VISIBILITY PROCEDURES (LVP)

El aeropuerto de Sabadell no dispone de Procedimientos de Visibilidad
Reducida (LVP).

Low Visibility Procedures (LVP) are not available at Sabadell airport.

CIRCUITO DE TRÁNSITO DE AD

AD TRAFFIC CIRCUIT

2000 ft
AMSL

23. INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

ADDITIONAL INFORMATION

ZONAS DE CONCENTRACIÓN Y MOVIMIENTO DE AVES

BIRD CONCENTRATION AND MOVEMENT AREAS

Zona A: Garcillas bueyeras, especialmente en días lluviosos.
Zona B: Perdices rojas.
Zona C: Ánades reales, en condiciones meteorológicas adversas.
Zona D: Posición relativa del vertedero de Can Carreras, situado a 9 km al
oeste del aeropuerto.
Movimiento 1: Gaviotas.
Movimiento 2: Garcillas bueyeras.
Movimiento 3: Ánades reales.
Movimiento 4: Golondrinas y vencejos en primavera y verano.

Area A: Cattle egrets, especially in rainy days.
Area B: Red-legged partridges.
Area C: Mallards, in adverse weather conditions.
Area D: Relative position of Can Carreras landfill, located 8 km West from the
airport.
Movement 1: Gulls.
Movement 2: Cattle egrets.
Movement 3: Mallards.
Movement 4: Swifts and swallows in spring and summer.
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III. OTRAS DISPOSICIONES
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a) Punto de referencia: el punto de referencia queda determinado por las coordenadas
geográficas siguientes: latitud Norte, 41º 31’ 15,2’’; longitud Este (meridiano de Greenwich),
002º 06’ 18,1’’. La altitud del punto de referencia es de 143 metros sobre el nivel del mar.
b) Pista de vuelo única. La pista de vuelo 13/31 tiene una longitud de 900 metros por
30 de anchura, y queda definida por las coordenadas de sus umbrales:

Real Decreto 1843/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Sabadell.

Umbral 13: latitud Norte, 41º 31’ 24,0’’; longitud Este (meridiano de Greenwich),
002º 06’ 02,6’’; altitud, 148 metros sobre el nivel del mar.
Umbral 31: latitud Norte, 41º 31’ 03,5’’; longitud Este (meridiano de Greenwich),
002º 06’ 38,7’’; altitud, 133 metros sobre el nivel del mar.

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, al regular las servidumbres
aeronáuticas, establece en el artículo 51, que su naturaleza y extensión se determinarán
mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros, conforme a las disposiciones
vigentes en cada momento sobre tales servidumbres.
El Decreto 906/1970, de 21 de marzo, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas establecidas en el aeropuerto de Sabadell, actualiza las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Sabadell y de sus instalaciones radioeléctricas asociadas
sobre los terrenos que se encuentran bajo su proyección ortogonal, de acuerdo con sus
características y conforme a los preceptos de la legislación vigente en aquel momento.
Posteriormente a la publicación del Decreto 906/1970, se ha instalado un nuevo
radiofaro omnidireccional con equipo medidor de distancias. Así mismo, se está realizando
la construcción de una nueva torre de control con centro de emisores y de un nuevo
centro de emisores. Por todo ello, se hace necesaria la actualización de las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Sabadell, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
584/1972, de 24 de febrero, sobre servidumbres aeronáuticas.
Este real decreto ha sido informado favorablemente por la Comisión Interministerial
entre Defensa y Fomento (CIDEFO) en su reunión 01/2009, de conformidad con lo previsto
por el artículo 6 del Real Decreto-ley 12/78, de 27 de abril, sobre fijación y delimitación de
facultades entre los Ministerios de Defensa y Transportes y Comunicaciones en materia de
aviación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día, 27 de noviembre de 2009,

c) Instalaciones radioeléctricas: las instalaciones radioeléctricas de este aeropuerto
son las que a continuación se relacionan:
1.ª Torre de control: latitud Norte 41º 31’ 16,1’’; longitud Este (meridiano de Greenwich),
002º 06’ 06,0’’; altitud, 159 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal
de Sabadell.
2.ª Radiogoniómetro: latitud Norte 41º 31’ 16,1’’; longitud Este (meridiano de
Greenwich), 002º 06’ 06,0’’; altitud, 159 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el término
municipal de Sabadell.
3.ª Torre de control en construcción: latitud Norte 41º 31’ 29,8’’; longitud Este
(meridiano de Greenwich), 002º 06’ 07,8’’; altitud, 164 metros sobre el nivel del mar.
Ubicado en el término municipal de Sabadell.
4.ª Centro de emisores en construcción: latitud Norte 41º 31’ 09,8’’; longitud Este
(meridiano de Greenwich), 002º 06’ 11,0’’; altitud, 150 metros sobre el nivel del mar.
Ubicado en el término municipal de Sabadell.
5.ª Radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia (VOR_SLL): latitud Norte
41º 31’ 11,5’’; longitud Este (meridiano de Greenwich), 002º 06’ 35,1’’; altitud, 148 metros
sobre el nivel del mar. Ubicado en el término municipal de Sabadell.
6.ª Equipo medidor de distancias (DME_SLL): latitud Norte 41º 31’ 11,5’’; longitud
Este (meridiano de Greenwich), 002º 06’ 35,1’’; altitud, 149 metros sobre el nivel del mar.
Ubicado en el término municipal de Sabadell.
7.ª Radiofaro no direccional (NDB_SBD): latitud Norte 41º 31’ 09,8’’; longitud Este
(meridiano de Greenwich), 002º 06’ 11,0’’; altitud, 140 metros sobre el nivel del mar.
Ubicado en el término municipal de Sabadell.

DISPONGO:
Artículo 1. Actualización de las servidumbres aeronáuticas.
Se actualizan las servidumbres aeronáuticas establecidas para el aeropuerto de
Sabadell y sus instalaciones radioeléctricas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51
de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y de conformidad con lo
estipulado en el artículo 27 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres
Aeronáuticas.

La pista no dispone de Zonas Libres de Obstáculos (CWY).
La elevación utilizada como referencia para el cálculo de la superficie horizontal interna
se corresponde con la elevación del punto de referencia (PR).
Además, y de forma explícita, se establecen servidumbres aeronáuticas en la zona
definida por la proyección ortogonal sobre el terreno de la superficie horizontal interna, de tal
forma que, en ella, no podrán ubicarse instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier
otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves, incluidas las instalaciones
utilizadas como refugio de aves en régimen de libertad, todo ello conforme a lo dispuesto en
el artículo 10 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre servidumbres aeronáuticas.
En estos casos, se podrá exigir que se eviten los fenómenos perturbadores mediante
los dispositivos adecuados, llegando hasta la eliminación de dichas instalaciones, si no se
consiguieran evitar los riesgos indicados en forma eficaz.

Artículo 2. Clasificación del Aeropuerto.
El aeropuerto de Sabadell se clasifica como aeródromo de letra de clave «D» a efectos
de aplicación de las servidumbres indicadas en el artículo anterior en cumplimiento de lo
que dispone el Decreto 584/1972, de 24 de febrero.
Artículo 3. Coordenadas y cotas del punto de referencia, umbrales e instalaciones
radioeléctricas; y sobre efectos de humos y refugios de aves en libertad.

Artículo 4. Municipios afectados.
cve: BOE-A-2010-1376

Las coordenadas y cotas del punto de referencia (PR), de los umbrales y de los puntos
de referencia de las instalaciones radioeléctricas, utilizadas a efectos del cálculo de las
servidumbres aeronáuticas, se determinan en coordenadas geográficas WGS-84, con
origen en el meridiano de Greenwich, y elevaciones en metros, sobre el nivel medio del
mar en Alicante. Las coordenadas WGS-84 se han obtenido mediante transformación a
partir de coordenadas ED-50.

Viernes 29 de enero de 2010
A tales efectos se considera:

MINISTERIO DE FOMENTO
1376

Núm. 25

Los términos municipales afectados por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto
de Sabadell, todos ellos ubicados en la provincia de Barcelona, son los que a continuación
se relacionan:
Badia del Vallès.
Barberà del Vallès.

cve: BOE-A-2010-1376

Núm. 25
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Cerdanyola del Vallès.
Polinyà.
Ripollet.
Rubí.
Sabadell.
Sant Cugat del Vallès
Sant Quirze del Vallès.
Santa Perpètua de Mogoda.
Terrassa.
Artículo 5. Efectos
1. El Ministerio de Fomento, de acuerdo con el artículo 28 del Decreto 584/1972, de
24 de febrero, sobre servidumbres aeronáuticas así como lo dispuesto por el Real
Decreto Ley 12/1978, de 27 de abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los
Ministerios de Defensa y Transportes y Comunicaciones en materia de aviación, remitirá
al Subdelegado del Gobierno en Barcelona, para su curso a los ayuntamientos
relacionados en el artículo 4, la documentación y planos descriptivos de las servidumbres
establecidas por este real decreto.
Los organismos del Estado, así como los autonómicos y municipales, no podrán
autorizar construcciones, instalaciones o plantaciones en los espacios y zonas afectadas
por dichas servidumbres aeronáuticas, sin la previa resolución favorable del Ministerio de
Fomento.
2. El planeamiento territorial o urbanístico y cualesquiera otros que ordenen ámbitos
afectados por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Sabadell, habrán de
incorporar las limitaciones que éstas imponen a las determinaciones que legalmente
constituyen el ámbito objetivo de cada uno de los instrumentos referidos de acuerdo con
lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre
Navegación Aérea.
3. Queda modificado el plan director del aeropuerto de Sabadell en las determinaciones
relativas a las servidumbres aeronáuticas para la configuración correspondiente al
escenario actual, quedando incorporadas al mismo las que se actualizan mediante el
presente real decreto, conforme a las coordenadas y cotas que figuran en el artículo 3.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

Queda derogado el Decreto 906/1970, de 21 de marzo, por el que se modifican las
servidumbres aeronáuticas establecidas en el aeropuerto de Sabadell.
Disposición final única.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 27 de noviembre de 2009.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Fomento,
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ANNEX 03. Protecció Contra Incendis

02. SECCIÓ SI1 – PROPAGACIÓ INTERIOR
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR
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Secció SI 3 - Evacuació d’ocupants

L’edifici s’ha compartimentat en sectors d’incendi tenint en compte que cap sector superi els 2.500m²
per ús pública concurrència, establerts per la normativa CTE DB SI, secció SI 1 apartat 1.1 (Taula 1.1),
no computant les superfícies corresponents a sales de risc especial, escales protegides i passadissos
protegits, formant sector independent en tots els casos.
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Secció SI 4 – Instal·lacions de protecció contra incendis

Tal i com es pot contemplar en la documentació gràfica, es disposen dels següents sectors d’incendi:
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Secció SI 5 – Intervenció dels bombers
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Secció SI 6 – Resistència al foc de l’estructura
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Documentació gràfica






01. OBJECTE
Es redacta el present per tal de justificar el compliment de la norma Document Bàsic SI (Seguretat en
cas d’Incendi) del Codi Tècnic de l’Edificació, ordenances municipals i instruccions tècniques
complementàries.

SECTOR 1: Correspon al sector principal que compren els espais ubicats en planta primera,
vestíbul, hall, recepció, serveis públics, zona d’administració i sales d’activitats dirigides, fitnesmusculació i spinning, i en planta baixa els espais de vasos de piscina, sala de control, zona
wellness i infermeria.
Nota: La superfície del sector és de 2.765m², que descomptant les superfícies de làmina d’aigua
dels vasos queden en 2.115m².
SECTOR 2: Correspon als vestuaris col·lectius ubicats en planta baixa.
SECTOR 3: Correspon als vestuaris de grups i serveis ubicats en planta baixa.
SECTOR 4: Correspon a la sala tècnica al voltant dels vasos de piscina en planta soterrani, on
s’ubiquen els equips de filtració i les Unitats de Tractament d’Aire (UTA), que tal i com s’indica
en la fitxa AT-8 de la TINSCI, no tenen consideració de local de risc especial.

Les normatives que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar el present apartat de justificació de les
mesures de protecció contra incendis, són les següents:

La resistència al foc, segons la taula 1.2 del DBSI, del elements que delimiten sectors d’incendi serà
EI90 en les plantes sobre rasant (baixa i primera), per tractar-se d’un edifici d’ús de pública
concurrència amb una alçada d’evacuació de 3,6m. Els elements delimitadors del sector de planta
soterrani serà EI 120, així com les escales protegides interiors i l’escala exterior (protegida) la qual
restarà en façana delimitada respecte l’edifici amb un parament EI-120.



Els elements de partició interior, exclosos els registres, compliran les condicions següents:








Codi Tècnic de l’Edificació (Reial decret 314/2006, de 17 de març i modificacions Reial Decret
173/2010).
o
Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi
o
Document Bàsic de Seguretat d’Utilització
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures
Ordre INST/323/2012 d’11 d’octubre (DOGT) pel que s’aproven les instruccions tècniques
complementàries del document bàsic de seguretat en cas d’incendi (DB-SI) del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE).
Ordre INST / 324/2012 d’11 d’octubre (DOGT) pel que s’aproven les instruccions tècniques
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)
TINSCI Taula d’interpretació de la normativa de seguretat contra incendis.
Normes UNE EN d’obligat compliment.

L’edifici queda catalogat segons l’article 2.1 del Capítol I de la Llei d’Ordenació en l’Edificació, tal i com
s’especifica en l’ Article 2.7 de la CTE com a edifici d’Ús Pública Concurrència.

a)
Els elements horitzontals separadors entre sectors hauran de complir l’ establert a l’apartat 1.3
(taula 1.2) de la mateixa secció. El valor de la resistència al foc exigit a qualsevol element que separi
dos espais hauran de mantenir-se al llarg de tot recorregut que pugui reduir la funció exigida a aquesta
separació, com a cambres, fals sostre, terres elevats i trobades amb altres elements constructius.
b)
Tota porta de pas entre dos sectors d'incendi tindrà un grau de resistència al foc almenys igual a
la meitat de l' exigit a l'element compartimentador que separa els dos sectors d'incendi, o bé, igual a la
quarta part de l' exigit a l'element compartimentador si el pas de dos sectors es realitza mitjançant un
vestíbul previ.
Tota porta que sigui resistent al foc ha d'estar proveïda d'un sistema que la tanqui automàticament
després de la seva obertura; aquest sistema pot actuar permanentment o solament en cas d'incendi.
Les portes, el sistema de tancament de les quals actua permanentment, poden estar dotades d'un
mecanisme per mantenir-les obertes; en el cas, l'acció d'aquest mecanisme s'ha d'anul·lar de manera
automàtica quan es produeixi un incendi, bé per l'acció directa del mateix, o bé quan rebi un senyal de
comandament des d'un sistema de detecció, i romandre anul·lada, almenys mentre duri l'incendi o el
senyal de comandament; també les portes han de poder alliberar-se manualment de l'acció d'aquest
mecanisme.

Classes de reacció al foc dels materials de revestiment
LOCALS DE RISC ESPECIAL
Són locals de risc especial en les condicions i segons estableix l’apartat 2 de la Secció S1. Es disposen
dels següent locals de risc especial:
LOCAL

ÚS

LRE.1
LRE.2
LRE.3
LRE.4
LRE.5
LRE.6
LRE.7

Sala depuració piscina exterior
Sala producció de Clima-ACS
Sala Racks
Sala de Baixa Tensió
Sala productes químics
Vestidors Personal
20≤ S ≤ 100 m²
Magatzem
100≤ V ≤ 200 m³
Sala reaprofitament aigües pluvials i
grises

LRE.8

TIPUS DE RISC
Risc Baix
Risc Baix
Risc Baix
Risc Baix
Risc Mig
Risc Baix
Risc Baix
Risc Baix

Nota 1: Tota la sectorització establerta pels tancaments constructius ha de ser mínim EI-90 pels locals
de risc especial baix i de EI-120 pels locals de risc especial mig. Les sales ubicades en plantes
soterrani tindran una resistència al foc mínim d’EI-120, sent en el nostre cas, la totalitat de les sales.
Nota 2: La sala d’emmagatzematge de productes químics resta sectoritzada vers la resta de l’edifici, no
tenint comunicació interior, sinó un únic accés des de l’exterior, per realitzar la càrrega i descàrrega de
productes químics.
Les portes de pas a un local o a una zona de risc especial tindrà un grau de resistència al foc EI²-60-C5
en planta soterrani i de EI²-45-C5 en plantes sobre rasant.
PASSOS D’INSTAL·LACIONS A TRAVÉS D’ELEMENTS COMPARTIMENTADORS
Les tapes de registre de les càmeres, patis d'instal·lacions o galeries tindran una EI al menys igual a la
meitat de l'exigida a l'element delimitador del mateix, o bé a la quarta part quan al registre s'hi accedeixi
des d'un vestíbul previ. En el segon cas, les portes d'accés al vestíbul tindran una resistència al foc al
menys igual a l'exigida a la tapa de registre.
Tots els conductes i passos d’instal·lacions que comuniquin sectors d’incendi diferents disposaran de
sistemes que garanteixin la compartimentació, segellant els passos, amb collarins intumescents en les
canonades de sanejament i comportes tallafocs en els conductes de climatització.
REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I DE MOBILIARI
Les exigències del comportament davant el foc dels materials es defineixen fixant la classe que hagin
de tenir segons la norma UNE EN 13501. Tots els materials compliran amb lo establert a la taula 4.1 de
l’apartat 4 de la secció SI-1 del CTE. S’adjuntaran a final d’obra fitxes justificatives dels materials.

de sostres i parets
REVESTIMENTS dels ELEMENTS CONSTRUCTIUS
de terres
(> 5% de les superfícies del conjunt de parets, de sostres o de terres) (*)
(Taula 4.1 DB-S1)
Zones ocupables excepte l’interior de l’habitatge

C-s2,d0

EFL

Passadissos i escales protegits

B-s1,d0

CFL-s1

Locals de risc especial

B-s1,d0

BFL-s1

Espais amagats no estancs: petits patis, falsos sostres i terres
elevats (excepte interior de l’habitatge), o que essent estancs,
B-s3,d0
continguin instal·lacions susceptibles d’iniciar o propagar un
incendi.

BFL-s2

Les tapes de registre de les cambres, patis d'instal·lacions o galeries tindran una EI almenys igual a la
meitat de l' exigida a l'element delimitador del mateix, o bé a la quarta part quan al registre s'hi
accedeixi des d'un vestíbul previ. En el segon cas, les portes d'accés al vestíbul tindran una resistència
al foc al menys igual a l' exigida a la tapa de registre.
Les escales i ascensors que serveixin a sectors d’incendis diferents compliran les condicions següents:
a)
Les parets de les caixes d'aparells elevadors i escales que comuniquin sectors tindran, com a
mínim, un grau de resistència al foc igual a la requerida als elements separadors segons l’apartat 1.3
(taula 1.2) de la mateixa secció.
b)
Els ascensors en el cas de que els seus accessos no estiguin dins l’àmbit d’una escala
protegida disposaran de portes E-30, conforme norma UNE-EN 81-28:2004, o bé d’un vestíbul
d’independència en cada accés, excepte quan es tracti d’un local de risc especial o aparcament, en el
que haurà de disposar sempre de vestíbul d’independència.

03. SECCIÓ SI2 – PROPAGACIÓ EXTERIOR
Per evitar la propagació exterior horitzontal, i quan una mitgera o una paret que siguin elements de
compartimentació en sectors d'incendi o que delimitin un local de risc especial o escales protegides, els
punts de façana que el grau de resistència al foc no siguin almenys EI-60 han d’estar separats per una
distància segons figura 1.1 de l’apartat 1 de la Secció SI-2 del DB-SI.
Per tal d’evitar la propagació vertical de l’incendi per façana entre dos sectors d’incendi o entre zones
de risc especial i altres zones de l’edifici, aquesta façana ha de ser EI-60 en una franja d’un metro
d’alçada, l'amplada d'aquesta franja ha de ser mesurada sobre el pla de la façana i, en cas que hi hagi
elements sortints que impedeixin el pas de les flames, l'amplada podrà reduir-se en la dimensió de
l'esmentat sortint.
Els punts de façanes que no siguin almenys EI60 estaran separats les distàncies de projecció
horitzontal que s’indica a continuació, com a mínim, en funció del angle format pels plans exteriors
d’aquestes façanes:

Angle

0º

45º

60º

90º

135º

180º

d (m)

3.00

2.75

2.50

2.00

1.25

0.50

Els materials que ocupen més del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones de coberta
situades a menys de 5m de distància de projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix
edifici o d’un altre edifici la resistència del qual no sigui almenys EI 60, han de pertànyer a la classe de
reacció al foc BROOF (t1).·

04. SECCIÓ SI3 – EVACUACIÓ D’OCUPANTS
COBERTES
Per tal d’evitar la propagació exterior de l’incendi per la coberta, la resistència al foc de la coberta entre
dos sectors d’incendi del mateix edifici i entre l’edifici i edificis adjacents, tindrà una resistència al foc
REI-60, com a mínim, en una franja de 0,50 m amb l’edifici adjacent. Així com una franja de 1,00 m
d’amplada situada en la trobada de la coberta amb qualsevol element compartimentador d’un sector
d’incendi o d’un local de risc especial alt. En aquest cas, no es disposa de local de risc especial alt en
la trobada de la coberta.
La trobada entre una coberta i una façana que pertanyin a sectors diferents, les alçades sobre la
coberta a la que haurà d’estar qualsevol zona de la façana que no sigui almenys EI-60 compliran les
condicions indicades en la taula de l’apartat 2.2 de la Secció SI 2 de la citada norma:

DENSITATS D’OCUPACIÓ
Els nivells d’ocupació seran en general, els següents s/DB-SI.3, capítol 2, taula 2.1:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Despatxos administració, recepció, control piscines i infermeria: 10m²/per.
Vestuaris personal: 3m²/per.
Vestuaris col·lectius: 3m²/per.
Vestuaris grups: 3m²/per. (ocupació alternativa)
Zona piscines: 2,5m²/per., considerant la superfície de làmina d’aigua.
Wellnes: Segons mobiliari.
Solàrium: 5m²/per.
Sales d’activitat dirigides: 1,5m²/per.
Sales fitnes-musculació i spinning: 5m²/per.
Vestíbul: 2m²/per.
Sales tècniques: Ocupació nul·la (ocasional)

Nota 1: S’han considerat les ocupacions més restrictives (densitat o per mobiliari).
Nota 2: Les ocupacions alternatives es consideren per al dimensionat de les vies d’evacuació de les
zones afectades, no computen per l’ocupació global de l’edifici.

En funció d’aquests criteris l’ocupació prevista per l’equipament és:





Planta soterrani
Planta baixa
Planta primera
Total edifici

0 persones
424 persones
416 persones
840 persones

DIMENSIONAT DE LES VIES D’EVACUACIÓ

Les escales protegides tindran les parets amb un resistència al foc de EI-120. Les portes de l’escala
protegida seran EI2-60-C5 i les dels vestíbuls d’independència EI2-30-C5.
Es resumeix a continuació les seves característiques:

ESCALA

Es considera com origen d’evacuació qualsevol punt ocupable de l’edifici (inclosos els locals de risc
especial), exceptuant l’interior de qualsevol recinte en el qual l’ocupació, sent usuaris habituals, no
superi una densitat d’ocupació de 1persona/5m² i la superfície no superi els 50m² (s/Manual d’aplicació
del DB-SI.3).
Totes les zones de pas, i sales d’instal·lacions es consideren zones d’ocupació ocasional, ja que
l’estança de persones serà puntual i per un espai de temps curt.

La col·locació del número de persones resultant del càlcul de l'ocupació de l’edifici s’ha fet tenint en
compte les pitjors condicions d’evacuació, és a dir, s’ha situat les persones al punt més allunyat de la
sortida i s’ha considerat l’ocupació real per mobiliari quan aquesta sigui més elevada que l’obtinguda
mitjançant els ratis d’ocupació per ús.
Tal com disposa l’apartat 3 de la Secció SI 3 del CTE i la taula 3.1 i complint amb l' establert a l’Annex
SI A en la definició sortides de planta: s’ha considerat sortida de planta la porta d’accés a les escales
protegides així com les sortides d’edifici.

Amplada
(m)

Cap. Màx..
(persones)

Evac.
Prevista

Plantes
evacuades

1,80

Protegida

552

88

S01 i PB

Ascendent

2

2,00

Protegida
(exterior)

320

202

PB

Ascendent

3

2,00

Protegida

472

115

PB

Ascendent

Nota: Per el càlcul de la capacitat de les escales protegides s’ha utilitzat la fórmula E<=3S+160A
indicada a la taula 4.1 de l’apartat 4.2 de la Secció SI.

SORTIDES
L’evacuació de les plantes es realitzen en cada nivell mitjançant sortides de planta (accés a escala
protegida) i sortides d’edifici.
A continuació queden detallades les seves característiques:
Amplada
(m)

Cap. Max
(persones)

Evac. Prev.
(persones)

Sentit
Obertura

Sortida 1

2,90

380

0

NO

Sortida 2

1,60

320

202

SI

Sortida 3

1,70

340

134

SI

Sortida 4 (*)

1,70

552

88(+100OA)

SI

Sortida 5 (*)

1,60

472

115

SI

ESCALES

Sortida 6

1,60

320

194

SI

Totes les escales que reuneixen algunes de les condicions establertes en la taula 5.1 de l’apartat 5 de
la Secció SI 3 del CTE hauran de ser protegides, segons els paràmetres indicats en el mateix article i
Annex SI A en la definició d’Escala Protegida i Escala Especialment Protegida.

Sortida 7

3,80

760

57

SI

Sortida 8

1,20

240

50

SI

Tal i com indica el punt 4.1 “Criteris per a l’assignació d’ocupants” de la Secció SI3, s’ha realitzat les
hipòtesi de bloqueig de sortides de planta, recinte i sortides d’edifici, per tal de dimensionar la
capacitats d’aquestes i dels recorreguts d’evacuació.

Per el càlcul de l’amplada de les escales s’ha fet servir la fórmula per escales protegides E<=3S+160A
indicada a la taula 4.1 de l’apartat 4.2 de la Secció SI.

Sentit

1

Sortida
Quan es disposen de dues sortides de planta o edifici, tots els punts ocupables estan a menys de 50
metres d’alguna d’elles. La longitud dels recorreguts d’evacuació des del seu origen fins a arribar a un
punt des del qual existeixin almenys dos recorreguts alternatius no excedeixen de 25m. En el cas de
disposar d’una sola sortida de planta o recinte no es superarà els 25m.

Tipus
d’escala

(*) Nota: L’amplada de la porta de les escales protegides fan almenys el 80% de l’amplada de càlcul de
l’escala, sent la seva capacitat màxima d’aquesta la de l’escala.
L’amplada de les fulles de les portes no serà menor de 80cm, ni major que 1.23m.

HIPÒTESI DE SORTIDA BLOQUEJADA
S’ha considerat la hipòtesi de sortida bloquejada, per tal de donar compliment a les dimensions de les
vies d’evacuació, s’exposa a continuació les diferents hipòtesi de bloqueig de sortida de planta i/o
edifici:

SENYALITZACIÓ DE LES VIES D’EVACUACIÓ

Hipòtesi de bloqueig 1: En cas de bloqueig de la sortida 2 (planta baixa), les 202 persones previstes,
sortirien per les sortides 3 i 4, per les que evacuen un total de 222 persones, que sumant les 202
persones resultaria un total de 424 persones. Ambdues sortides tenen una capacitat d’evacuació
màxim de 892 persones. COMPLEIX.

Així doncs, es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts a seguir des de tot origen
d'evacuació, fins el punt des del qual sigui visible la sortida o el senyal que la indica, en particular
davant de tota sortida d'un recinte amb una ocupació superior a 100 persones.

Hipòtesi de bloqueig 2: En cas de bloqueig de la sortida 3 (planta baixa), les 134 persones previstes,
sortirien per les sortides 2 i 4, per les que evacuen un total de 290 persones, que sumant les 134
persones resultaria un total de 424 persones. Ambdues sortides tenen una capacitat d’evacuació
màxim de 872 persones. COMPLEIX.
Hipòtesi de bloqueig 3: En cas de bloqueig de la sortida 4 (planta baixa), les 88 persones previstes,
sortirien per les sortides 2 i 3, per les que evacuen un total de 336 persones, que sumant les 88
persones resultaria un total de 424 persones. Ambdues sortides tenen una capacitat d’evacuació
màxim de 660 persones. COMPLEIX.
Hipòtesi de bloqueig 4: En cas de bloqueig de la sortida 7 (planta primera), les 57 persones previstes,
sortirien per la sortida 6, per les que evacuen un total de 194 persones, que sumant les 57 persones
resultaria un total de 251 persones. La sortida 6 té una capacitat d’evacuació màxim de 320 persones.
COMPLEIX.
Hipòtesi de bloqueig 5: En cas de bloqueig de la sortida 6 (planta primera), les 194 persones previstes,
sortirien per la sortida 7, per les que evacuen un total de 57 persones, que sumant les 194 persones
resultaria un total de 251 persones. La sortida 7 té una capacitat d’evacuació màxim de 760 persones.
COMPLEIX.

S'ha previst una xarxa de senyalització a cadascuna de les plantes de l'edifici.

També es senyalitzaran els punts de qualsevol recorregut d'evacuació en els que existeixin alternatives
que puguin induir a errada, de manera que quedi clara l'alternativa correcta.
S'instal·laran els següents rètols, segons sigui el cas:
"SORTIDA"
Per a indicar una sortida d'ús habitual
"SORTIDA D'EMERGÈNCIA"
Per a indicar la sortida que està prevista per a ús exclusiu en aquesta situació
"SENSE SORTIDA"
A tota porta que no sigui sortida i estigui en un recorregut senyalitzat i que no tingui cap indicació
relativa a la funció del recinte al qual dóna accés i pugui induir a errada a l'hora de l'evacuació.
"NO UTILITZAR EN CAS D'INCENDI"
S'indicaran així els ascensors i altres vies que no puguin ser utilitzades en cas d'emergència
Tots els senyals d'evacuació tindran les dimensions, segons normes UNE 23034 i el seu color quedarà
fixat, segons la norma UNE 1115.

PORTES
Totes les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i destinades per l’evacuació de més de 50
persones seran abatibles amb l’eix de gir vertical, i disposaran de dispositiu de fàcil obertura.
A més totes les portes de doble fulla portaran selecció de tancament.
Obriran en el sentit de l’evacuació tota porta de sortida:
 Les destinades per més de més de 100 persones
 Les que es prevegin per més de 50 ocupants del recinte o espai que estigui situada.

05. SECCIÓ SI4 – INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Els edificis hauran de disposar dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que s’indiquen
en la taula 1.1 de l’apartat 1 de la Secció SI 4 de la CTE. El disseny, l’execució, la posta en marxa i el
manteniment de les instal·lacions, així com el seus materials, components i equips, hauran de complir
amb lo establert en el Reglament d’ Instal·lacions de Protecció contra Incendis (R.I.P.C.I).
En base a la taula l’edifici constarà de les següents instal·lacions:

EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT EN CAS D’INDENDI

EXTINTORS PORTÀTILS

Tal i com indica l’apartat 9 de la Secció S3, en edificis d’ús de pública concurrència, amb una alçada
d’evacuació major de 10m, tota planta que no disposi d’alguna sortida d’edifici accessible disposarà de
possibilitat de pas un sector d’incendi alternatiu mitjançant una sortida de planta accessible o bé
disposar de zones de refugi.

La instal·lació estarà composta per extintors. Es col·locaran extintors en tota la planta de manera que el
recorregut real en cada planta no superi des de tot origen d'evacuació fins a l'extintor més proper, una
distància de 15 m.

En el nostre cas l’alçada d’evacuació és de 3,6m, per tant no li és d’aplicació.

Aquests extintors seran de pols polivalent eficàcia 21A-113B. En tots aquells locals de risc especial
definits en l'apartat 2 de la Secció SI1, s'instal·laran extintors d'eficàcia 21A o 55B segons la classe de
foc previsible, i en les sales de màquines es col·locaran de pols i de CO2.
Els extintors, les seves característiques i especificacions, així com les condicions d’instal·lació,
s’ajustarà a la norma UNE 23.110.

BOQUES D’INCENDI EQUIPADES
És necessària aquesta instal·lació per tractar-se d’un edifici d’ús de Pública Concurrència de superfície
construïda superior a 500m². Els equips seran de 25mm.
La seva col·locació serà per tota la planta de manera que el recorregut real en cada planta no superi
des de tot origen d'evacuació fins a la manega més propera, una distància de 25 m.
Les boques d’incendi equipades, les seves característiques i especificacions, així com les condicions
d’instal·lació, s’ajustaran a les normes UNE 23.091, UNE 23.400 y UNE-EN 671.

SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Tots els mitjans de proteccions contra incendis d'utilització manual que no quedin fàcilment localitzables
estan assenyalats segons es descriu a la memòria sobre instal·lació de proteccions contra incendis i a
la documentació gràfica segons els detalls, segons normes UNE corresponents.
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d'energia, que entrarà automàticament en
funcionament en produir-se una errada d'alimentació a la instal·lació d'enllumenat normal.
S'entén per errada el descens de l'alimentació per sota del 70 % del valor nominal. L'autonomia de la
il·luminació d'emergència serà com a mínim d'1 hora. S'ha previst un nivell d'il·luminació d'1 lux al terra
en els recorreguts d'evacuació, mesurat a l'eix dels passadissos i escales.
En els punts on estan situats els equips de protecció contra incendis d'utilització manual, s'ha d’obtenir
un nivell de 5 lux. Per a la resta d'espais s'ha col·locat la il·luminació d'emergència de manera que
s'obtingui una correcta uniformitat.
CONTROL DE FUMS

HIDRANTS EXTERIORS
L’edifici haurà d’estar protegit per un hidrant per tractar-se d’un edifici d’ús Pública Concurrència de
superfície compresa entre 2.000m² i 10.000m².
Aquests seran de fàcil accessibilitat per als vehicles d'extinció d'incendis, per això es respectarà a l'hora
de fer la distribució de mobiliari urbà les dimensions mínimes necessàries per a que l'accessibilitat no
estigui impossibilitada.

ESCALES
Les escales protegides d’evacuació disposaran de ventilació natural mitjançant obertures o finestres
practicables a façana de al menys 1m² per planta, excepte l’escala1 que disposarà d’un sistema de
pressió diferencial conforme a EN 12101-6 per al control de fums, i disposarà de botonera per l’aturada
del sistema.

SISTEMA D’ALARMA
Per tractar-se d’un edifici d’ús de Pública Concurrència de superfície construïda superior a 500m², cal
instal·lació d’alarma a l’edifici, segons taula 1.1 de l’apartat 1 de la Secció SI 4 de la citada norma.
Aquesta instal·lació fa possible la transmissió d’un senyal (automàticament mitjançant detectors o
manualment mitjançant els polsadors) des del lloc on es produeix l’incendi fins a una central vigilada.

06. SECCIÓ SI5– INTERVENCIÓ DE BOMBERS
APROXIMACIÓ DELS EDIFICIS
Els vials d’aproximació als espais de maniobra als que fa referència l’apartat 1.2 de la Secció SI 5, han
de complir els següents requisits:

SISTEMA DE DETECCIÓ

a)
b)
c)

Per tractar-se d’un edifici d’ús de Pública Concurrència de superfície construïda superior a 1.000m², cal
instal·lació d’un sistema de detecció a l’edifici, segons taula 1.1 de l’apartat 1 de la Secció SI 4 de la
citada norma.

En els trams corbats, el carril de rodament ha de quedar delimitat per la traçada d’una corona circular
amb radis mínims de 5,30 m i 12,50 m., amb una amplada lliure per la circulació de 7,20m.

Els sistemes automàtics de detecció d’incendi i les seves característiques i especificacions s’ajustaran
a la norma UNE 23.007.
La instal·lació està composta per una xarxa de detectors òptics i detectors lineals de fums per als grans
espais.

Amplada lliure de 3,5 m.
Alçada lliure de 4,5 m.
Capacitat portant del vial de 20 kN/m²

ENTORN DELS EDIFICIS

Els edificis amb una alçada d’evacuació superior als 9m, han de disposar d’un espai de maniobra que
reuneixi les següents condicions en les façanes on es trobin els accessos principals:
- Amplada lliure de 5m.
- Alçada lliure la de l’edifici

- Separació màxima de 20m. del vehicle a l’edifici d’alçada d’evacuació superior als 20m.
- Distància màxima fins a qualsevol accés de l’edifici de 30m.

No es considera la capacitat portant de l'estructura després de l'incendi.

- Pendent màxima del 10%

ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS I SECUNDARIS

- Resistència punxant del sòl de 10 t sobre 20 cm.ø.

La resistència al foc dels elements estructurals principals de l'edifici (inclosos forjats, bigues i suports),
és suficient, atès que arriba a la classe indicada en la taula 3.1 o 3.2 del CTE, que representa el temps
en minuts de resistència davant l'acció representada per la corba normalitzada temps temperatura ISO
834, segons UNE EN 1363. L’alçada d’evacuació és de 3,6m.

La condició f) de l’apartat anterior ha de complir-se en les tapes de registre siguin superiors a
0,15mx0,15m, segons especificacions de la norma UNE-EN 124:1995.

Resistència al foc suficient dels elements estructurals
ACCESSIBILITAT PER FAÇANA

(Taula 3.1. DB SI-6 – CTE)

Les façanes a les quals fa referència l’apartat anterior han de disposar d’obertures que permetin l’accés
des de l’exterior pel personal del servei d’extinció d’incendis. Aquests forats han de complir:
a)
b)

Han de facilitar l’accés a totes les plantes, de forma que l’alçada de l’ampit no sigui superior als
1,20 m.
Les seves dimensions han de ser com a mínim de 0,80 m d’amplada i de 1,20 m d’alçada. La
distància màxima entre eixos de dos obertures consecutives no pot ser superior als 25 m.
L’amplada de les finestres es de 0.90m, l’alçada total de finestra 1.44m, amb una barra de
separació que la divideix en part fixa de 0.54m i part mòbil de 0.87m.

Ús del sector d'incendi considerat (1)

Plantes de
soterrani

Plantes sobre rasant
altura d'evacuació de
l’edifici
<15m <28m ≥28m

Habitatge unifamiliar (2)

R 30

R 30

-

-

Residencial Habitatge, Residencial Públic, Docent,
Administratiu

R 120

R 60

R 90

R
120

Comercial, Pública Concurrència, Hospitalari

R 120(3)

R 90

R
120

R
180

La façana principal accessible serà la SO, al tenir aquesta els accessos a les escales protegides per
accedir a totes les plantes, així com fàcil accés a la zona del vestíbul de l’equipament. Tanmateix es
disposa d’una gran obertura, a través del solàrium en la façana SE a la planta baixa (vasos de piscina),
de forma directe des de l’espai de maniobra previst, i poder garantir l’accés sense superar els 25m
entre obertures, tal i com queda reflectit en la documentació gràfica annexa.

Aparcament (edifici d'ús exclusiu o situat sobre
altre ús)

R 90

Aparcament (situat sota un ús diferent)

R 120(4)

L’espai de maniobra es situaria en avinguda Arranona.

Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial
integrades en els edificis (1)

Tal i com indica la instrucció tècnica complementària SP 121:2012 al tenir una ocupació menor a 1.500
persones es disposarà d’almenys d’una façana accessible.

07. SECCIÓ SI6– RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA
Els elements calculats tenen suficient resistència al foc doncs, ja que durant la durada de l'incendi, el
valor de càlcul de l'efecte de les accions, en tot instant t, no supera el valor de la resistència d'aquest
element. En general, n'hi ha prou amb fer la comprovació en l'instant de major temperatura que, amb el
model de corba normalitzada temps-temperatura, es produeix al final del mateix.

En el cas de sectors de risc mínim i en aquells sectors d'incendi en els quals, per la seva grandària i per
la distribució de la càrrega de foc, no sigui previsible l'existència de focs totalment desenvolupats, la
comprovació de la resistència al foc es fa element a element mitjançant l'estudi de focs localitzats,
segons s'indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situant successivament la càrrega de foc
en la posició previsible més desfavorable.

(Taula 3.2. DB SI-6 – CTE)
Risc especial baix

R 90

Risc especial mig

R 120

Risc especial alt

R 180

(1) No serà inferior al de l'estructura portant de la planta de l'edifici excepte quan la zona
es trobi sota una coberta no prevista per a evacuació i la fallada de la qual no suposi risc
per a l'estabilitat d'altres plantes ni per a la compartimentació contra incendis, en aquest
cas pot ser R 30.

Les estructures de cobertes lleugeres no previstes per a ser utilitzades en l'evacuació dels ocupants i
l'altura dels quals respecte de la rasant exterior no excedeixi els 28 m, així com els elements que

únicament sustentin aquestes cobertes, podran ser R 30 quan el seu col·lapse no pugui ocasionar
danys greus als edificis o establiments pròxims, ni comprometre l'estabilitat d'altres plantes inferiors o la
compartimentació dels sectors d'incendi. A tals efectes, pot entendre's com a lleugera a aquella coberta
la càrrega permanent de la qual, degut únicament al seu tancament, no excedeixi de 1,00 kN/m².
Els elements estructurals d'una escala protegida o d'un passadís protegit que estiguin continguts en el
recinte d'aquests, seran com a mínim R 30. Quan es tracti d'escales especialment protegides no
s'exigeix resistència al foc als elements estructurals.
Els elements estructurals secundaris tenen la mateixa resistència al foc que els elements principals si el
seu col·lapse pot ocasionar danys personals o compromet l'estabilitat global, l'evacuació o la
compartimentació en sectors d'incendi de l'edifici. En altres casos no precisen complir cap exigència de
resistència al foc.

08. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
S’adjunta a continuació documentació gràfica per complementar i donar compliment a la justificació
descrita.

38067726N
JOSE FELIX
BASTERRECHE
A (R:
B61927422)

Firmado digitalmente
por 38067726N JOSE
FELIX BASTERRECHEA
(R: B61927422)
Fecha: 2020.01.23
17:36:45 +01'00'

Firmado
digitalmente por
TEJADA SEDANO
JUAN FERNANDO 13131599W
Fecha: 2020.01.23
18:13:51 +01'00'

ANNEX 03. Protecció Contra Incendis – Edifici 02 Pista Poliesportiva (Projecte Bàsic)

02. SECCIÓ SI1 – PROPAGACIÓ INTERIOR
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR

Índex
01

Objecte

SECTORS D’INCENDI

02

Secció SI 1 - Propagació interior

03

Secció SI 2 - Propagació exterior

04

Secció SI 3 - Evacuació d’ocupants

L’edifici s’ha compartimentat en sectors d’incendi tenint en compte que cap sector superi els 2.500m²
per ús pública concurrència, establerts per la normativa CTE DB SI, secció SI 1 apartat 1.1 (Taula 1.1),
no computant les superfícies corresponents a sales de risc especial, escales protegides i passadissos
protegits, formant sector independent en tots els casos.

05

Secció SI 4 – Instal·lacions de protecció contra incendis

Tal i com es pot contemplar en la documentació gràfica, es disposen dels següents sectors d’incendi:

06

Secció SI 5 – Intervenció dels bombers

07

Secció SI 6 – Resistència al foc de l’estructura

08

Documentació gràfica

01. OBJECTE
Es redacta el present per tal de justificar el compliment de la norma Document Bàsic SI (Seguretat en
cas d’Incendi) del Codi Tècnic de l’Edificació, ordenances municipals i instruccions tècniques
complementàries.
Les normatives que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar el present apartat de justificació de les
mesures de protecció contra incendis, són les següents:
•

•
•
•
•
•
•

Codi Tècnic de l’Edificació (Reial decret 314/2006, de 17 de març i modificacions Reial Decret
173/2010).
o
Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi
o
Document Bàsic de Seguretat d’Utilització
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures
Ordre INST/323/2012 d’11 d’octubre (DOGT) pel que s’aproven les instruccions tècniques
complementàries del document bàsic de seguretat en cas d’incendi (DB-SI) del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE).
Ordre INST / 324/2012 d’11 d’octubre (DOGT) pel que s’aproven les instruccions tècniques
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)
TINSCI Taula d’interpretació de la normativa de seguretat contra incendis.
Normes UNE EN d’obligat compliment.

L’edifici queda catalogat segons l’article 2.1 del Capítol I de la Llei d’Ordenació en l’Edificació, tal i com
s’especifica en l’ Article 2.7 de la CTE com a edifici d’Ús Pública Concurrència.

•
•

SECTOR 1: Correspon al sector principal que compren la pista poliesportiva, la zona de
vestidors existent i les grades situades a la planta superior. La superfície del sector és de
2.499m².
SECTOR 2: Correspon a la zona d’ampliació que compren els nous vestidors, la zona d’entitats
i el bar-cafeteria situat a la planta superior. La superfície del sector és de 1088m².

La resistència al foc, segons la taula 1.2 del DBSI, del elements que delimiten sectors d’incendi serà
EI90 en les plantes sobre rasant (baixa i primera), per tractar-se d’un edifici d’ús de pública
concurrència amb una alçada d’evacuació de 3,6m. Els elements delimitadors del sector de planta
soterrani serà EI 120, així com les escales protegides interiors i l’escala exterior (protegida) la qual
restarà en façana delimitada respecte l’edifici amb un parament EI-120.
Els elements de partició interior, exclosos els registres, compliran les condicions següents:
a)
Els elements horitzontals separadors entre sectors hauran de complir l’ establert a l’apartat 1.3
(taula 1.2) de la mateixa secció. El valor de la resistència al foc exigit a qualsevol element que separi
dos espais hauran de mantenir-se al llarg de tot recorregut que pugui reduir la funció exigida a aquesta
separació, com a cambres, fals sostre, terres elevats i trobades amb altres elements constructius.
b)
Tota porta de pas entre dos sectors d'incendi tindrà un grau de resistència al foc almenys igual a
la meitat de l' exigit a l'element compartimentador que separa els dos sectors d'incendi, o bé, igual a la
quarta part de l' exigit a l'element compartimentador si el pas de dos sectors es realitza mitjançant un
vestíbul previ.
Tota porta que sigui resistent al foc ha d'estar proveïda d'un sistema que la tanqui automàticament
després de la seva obertura; aquest sistema pot actuar permanentment o solament en cas d'incendi.
Les portes, el sistema de tancament de les quals actua permanentment, poden estar dotades d'un
mecanisme per mantenir-les obertes; en el cas, l'acció d'aquest mecanisme s'ha d'anul·lar de manera
automàtica quan es produeixi un incendi, bé per l'acció directa del mateix, o bé quan rebi un senyal de
comandament des d'un sistema de detecció, i romandre anul·lada, almenys mentre duri l'incendi o el
senyal de comandament; també les portes han de poder alliberar-se manualment de l'acció d'aquest
mecanisme.

LOCALS DE RISC ESPECIAL
Són locals de risc especial en les condicions i segons estableix l’apartat 2 de la Secció S1. Es disposen
dels següent locals de risc especial:

LOCAL

ÚS

LRE.1
LRE.2
LRE.3
LRE.4
LRE.5

Magatzem pista
Sala instal·lacions
Magatzem
Magatzem cuina
Sala instal·lacions coberta

TIPUS DE RISC
100≤ V ≤ 200 m³
100≤ V ≤ 200 m³
100≤ V ≤ 200 m³

Risc Baix
Risc Baix
Risc Baix
Risc Baix
Risc Baix

Nota 1: Tota la sectorització establerta pels tancaments constructius ha de ser mínim EI-90 pels locals
de risc especial baix i de EI-120 pels locals de risc especial mig. Les sales ubicades en plantes
soterrani tindran una resistència al foc mínim d’EI-120, sent en el nostre cas, la totalitat de les sales.
Nota 2: La sala d’emmagatzematge de productes químics resta sectoritzada vers la resta de l’edifici, no
tenint comunicació interior, sinó un únic accés des de l’exterior, per realitzar la càrrega i descàrrega de
productes químics.
Les portes de pas a un local o a una zona de risc especial tindrà un grau de resistència al foc EI²-60-C5
en planta soterrani i de EI²-45-C5 en plantes sobre rasant.
PASSOS D’INSTAL·LACIONS A TRAVÉS D’ELEMENTS COMPARTIMENTADORS
Les tapes de registre de les càmeres, patis d'instal·lacions o galeries tindran una EI al menys igual a la
meitat de l'exigida a l'element delimitador del mateix, o bé a la quarta part quan al registre s'hi accedeixi
des d'un vestíbul previ. En el segon cas, les portes d'accés al vestíbul tindran una resistència al foc al
menys igual a l'exigida a la tapa de registre.
Tots els conductes i passos d’instal·lacions que comuniquin sectors d’incendi diferents disposaran de
sistemes que garanteixin la compartimentació, segellant els passos, amb collarins intumescents en les
canonades de sanejament i comportes tallafocs en els conductes de climatització.
REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I DE MOBILIARI
Les exigències del comportament davant el foc dels materials es defineixen fixant la classe que hagin
de tenir segons la norma UNE EN 13501. Tots els materials compliran amb lo establert a la taula 4.1 de
l’apartat 4 de la secció SI-1 del CTE. S’adjuntaran a final d’obra fitxes justificatives dels materials.

Classes de reacció al foc dels materials de revestiment
de sostres i parets
REVESTIMENTS dels ELEMENTS CONSTRUCTIUS
de terres
(> 5% de les superfícies del conjunt de parets, de sostres o de terres) (*)
(Taula 4.1 DB-S1)
Zones ocupables excepte l’interior de l’habitatge

C-s2,d0

EFL

Passadissos i escales protegits

B-s1,d0

CFL-s1

Locals de risc especial

B-s1,d0

BFL-s1

Espais amagats no estancs: petits patis, falsos sostres i terres
elevats (excepte interior de l’habitatge), o que essent estancs,
B-s3,d0
continguin instal·lacions susceptibles d’iniciar o propagar un
incendi.

BFL-s2

Les tapes de registre de les cambres, patis d'instal·lacions o galeries tindran una EI almenys igual a la
meitat de l' exigida a l'element delimitador del mateix, o bé a la quarta part quan al registre s'hi
accedeixi des d'un vestíbul previ. En el segon cas, les portes d'accés al vestíbul tindran una resistència
al foc al menys igual a l' exigida a la tapa de registre.
Les escales i ascensors que serveixin a sectors d’incendis diferents compliran les condicions següents:
a)
Les parets de les caixes d'aparells elevadors i escales que comuniquin sectors tindran, com a
mínim, un grau de resistència al foc igual a la requerida als elements separadors segons l’apartat 1.3
(taula 1.2) de la mateixa secció.
b)
Els ascensors en el cas de que els seus accessos no estiguin dins l’àmbit d’una escala
protegida disposaran de portes E-30, conforme norma UNE-EN 81-28:2004, o bé d’un vestíbul
d’independència en cada accés, excepte quan es tracti d’un local de risc especial o aparcament, en el
que haurà de disposar sempre de vestíbul d’independència.

03. SECCIÓ SI2 – PROPAGACIÓ EXTERIOR
Per evitar la propagació exterior horitzontal, i quan una mitgera o una paret que siguin elements de
compartimentació en sectors d'incendi o que delimitin un local de risc especial o escales protegides, els
punts de façana que el grau de resistència al foc no siguin almenys EI-60 han d’estar separats per una
distància segons figura 1.1 de l’apartat 1 de la Secció SI-2 del DB-SI.
Per tal d’evitar la propagació vertical de l’incendi per façana entre dos sectors d’incendi o entre zones
de risc especial i altres zones de l’edifici, aquesta façana ha de ser EI-60 en una franja d’un metro
d’alçada, l'amplada d'aquesta franja ha de ser mesurada sobre el pla de la façana i, en cas que hi hagi
elements sortints que impedeixin el pas de les flames, l'amplada podrà reduir-se en la dimensió de
l'esmentat sortint.
Els punts de façanes que no siguin almenys EI60 estaran separats les distàncies de projecció
horitzontal que s’indica a continuació, com a mínim, en funció del angle format pels plans exteriors
d’aquestes façanes:

Angle

0º

45º

60º

90º

135º

180º

d (m)

3.00

2.75

2.50

2.00

1.25

0.50

Els materials que ocupen més del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones de coberta
situades a menys de 5m de distància de projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix
edifici o d’un altre edifici la resistència del qual no sigui almenys EI 60, han de pertànyer a la classe de
reacció al foc BROOF (t1).·

04. SECCIÓ SI3 – EVACUACIÓ D’OCUPANTS
COBERTES
Per tal d’evitar la propagació exterior de l’incendi per la coberta, la resistència al foc de la coberta entre
dos sectors d’incendi del mateix edifici i entre l’edifici i edificis adjacents, tindrà una resistència al foc
REI-60, com a mínim, en una franja de 0,50 m amb l’edifici adjacent. Així com una franja de 1,00 m
d’amplada situada en la trobada de la coberta amb qualsevol element compartimentador d’un sector
d’incendi o d’un local de risc especial alt. En aquest cas, no es disposa de local de risc especial alt en
la trobada de la coberta.
La trobada entre una coberta i una façana que pertanyin a sectors diferents, les alçades sobre la
coberta a la que haurà d’estar qualsevol zona de la façana que no sigui almenys EI-60 compliran les
condicions indicades en la taula de l’apartat 2.2 de la Secció SI 2 de la citada norma:

DENSITATS D’OCUPACIÓ
Els nivells d’ocupació seran en general, els següents s/DB-SI.3, capítol 2, taula 2.1:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Despatxos administració, recepció: 1per/10m².
Vestuaris col·lectius: 1per/2m².
Vestuaris grups: 1per/2m² (ocupació alternativa)
Pista poliesportiva: ocupació alterntiva
Bar-Restaurant: 1per/1.5m² / 1per/10m².
Sales fitnes-musculació: 1per/5m².
Grades: 1per./seient.
Vestíbul: 1per/2m².
Sales tècniques: Ocupació nul·la (ocasional)

Nota 1: S’han considerat les ocupacions més restrictives (densitat o per mobiliari).
Nota 2: Les ocupacions alternatives es consideren per al dimensionat de les vies d’evacuació de les
zones afectades, no computen per l’ocupació global de l’edifici.
Nota 3: La pista poliesportiva és una pista NOMÉS D’ÚS ESPORTIU, per tant l’ocupació és
alternativa als vestuaris associats a la pista.

Sortida

En funció d’aquests criteris l’ocupació prevista per l’equipament és:
•
•
•

Planta baixa
Planta primera
Total edifici

257 persones
754 persones
1.011 persones

Amplada
(m)

Cap. Max
(persones)

Evac. Prev.
(persones)

Sentit
Obertura

Sortida 1

1,60

320

74

SI

Sortida 2

1,60

320

164

SI

DIMENSIONAT DE LES VIES D’EVACUACIÓ

Sortida 3

3,60

720

OA

SI

Es considera com origen d’evacuació qualsevol punt ocupable de l’edifici (inclosos els locals de risc
especial), exceptuant l’interior de qualsevol recinte en el qual l’ocupació, sent usuaris habituals, no
superi una densitat d’ocupació de 1persona/5m² i la superfície no superi els 50m² (s/Manual d’aplicació
del DB-SI.3).

Sortida 4

3,60

720

OA

SI

Sortida 5

0,90

180

19

SI

Sortida 6

3,20

640

154

SI

Sortida 7

1,60

320

72

SI

Sortida 8

1,60

320

72

SI

Sortida 9

1,80

360

228

SI

Sortida 10

3,60

720

228

SI

Totes les zones de pas, i sales d’instal·lacions es consideren zones d’ocupació ocasional, ja que
l’estança de persones serà puntual i per un espai de temps curt.

La col·locació del número de persones resultant del càlcul de l'ocupació de l’edifici s’ha fet tenint en
compte les pitjors condicions d’evacuació, és a dir, s’ha situat les persones al punt més allunyat de la
sortida i s’ha considerat l’ocupació real per mobiliari quan aquesta sigui més elevada que l’obtinguda
mitjançant els ratis d’ocupació per ús.
Tal com disposa l’apartat 3 de la Secció SI 3 del CTE i la taula 3.1 i complint amb l' establert a l’Annex
SI A en la definició sortides de planta: s’ha considerat sortida de planta la porta d’accés a les escales
protegides així com les sortides d’edifici.
Quan es disposen de dues sortides de planta o edifici, tots els punts ocupables estan a menys de 50
metres d’alguna d’elles. La longitud dels recorreguts d’evacuació des del seu origen fins a arribar a un
punt des del qual existeixin almenys dos recorreguts alternatius no excedeixen de 25m. En el cas de
disposar d’una sola sortida de planta o recinte no es superarà els 25m.
Tal i com indica el punt 4.1 “Criteris per a l’assignació d’ocupants” de la Secció SI3, s’ha realitzat les
hipòtesi de bloqueig de sortides de planta, recinte i sortides d’edifici, per tal de dimensionar la
capacitats d’aquestes i dels recorreguts d’evacuació.

ESCALES

(*) Nota: L’amplada de la porta de les escales protegides fan almenys el 80% de l’amplada de càlcul de
l’escala, sent la seva capacitat màxima d’aquesta la de l’escala.
L’amplada de les fulles de les portes no serà menor de 80cm, ni major que 1.23m.

PORTES

Totes les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i destinades per l’evacuació de més de 50
persones seran abatibles amb l’eix de gir vertical, i disposaran de dispositiu de fàcil obertura.
A més totes les portes de doble fulla portaran selecció de tancament.
Obriran en el sentit de l’evacuació tota porta de sortida:
• Les destinades per més de més de 100 persones
• Les que es prevegin per més de 50 ocupants del recinte o espai que estigui situada.

No intervenen escales protegides en l’actual projecte.
EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT EN CAS D’INDENDI
SORTIDES

L’evacuació de les plantes es realitzen en cada nivell mitjançant sortides de planta i sortides d’edifici.

Tal i com indica l’apartat 9 de la Secció S3, en edificis d’ús de pública concurrència, amb una alçada
d’evacuació major de 10m, tota planta que no disposi d’alguna sortida d’edifici accessible disposarà de
possibilitat de pas un sector d’incendi alternatiu mitjançant una sortida de planta accessible o bé
disposar de zones de refugi.
En el nostre cas l’alçada d’evacuació és de 3,6m, per tant no li és d’aplicació.

A continuació queden detallades les seves característiques:

SENYALITZACIÓ DE LES VIES D’EVACUACIÓ

S'ha previst una xarxa de senyalització a cadascuna de les plantes de l'edifici.

Els extintors, les seves característiques i especificacions, així com les condicions d’instal·lació,
s’ajustarà a la norma UNE 23.110.

Així doncs, es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts a seguir des de tot origen
d'evacuació, fins el punt des del qual sigui visible la sortida o el senyal que la indica, en particular
davant de tota sortida d'un recinte amb una ocupació superior a 100 persones.

BOQUES D’INCENDI EQUIPADES

També es senyalitzaran els punts de qualsevol recorregut d'evacuació en els que existeixin alternatives
que puguin induir a errada, de manera que quedi clara l'alternativa correcta.

És necessària aquesta instal·lació per tractar-se d’un edifici d’ús de Pública Concurrència de superfície
construïda superior a 500m². Els equips seran de 25mm.

S'instal·laran els següents rètols, segons sigui el cas:

La seva col·locació serà per tota la planta de manera que el recorregut real en cada planta no superi
des de tot origen d'evacuació fins a la manega més propera, una distància de 25 m.

"SORTIDA"

Les boques d’incendi equipades, les seves característiques i especificacions, així com les condicions
d’instal·lació, s’ajustaran a les normes UNE 23.091, UNE 23.400 y UNE-EN 671.

Per a indicar una sortida d'ús habitual
"SORTIDA D'EMERGÈNCIA"
Per a indicar la sortida que està prevista per a ús exclusiu en aquesta situació
"SENSE SORTIDA"
A tota porta que no sigui sortida i estigui en un recorregut senyalitzat i que no tingui cap indicació
relativa a la funció del recinte al qual dóna accés i pugui induir a errada a l'hora de l'evacuació.
"NO UTILITZAR EN CAS D'INCENDI"

HIDRANTS EXTERIORS
L’edifici haurà d’estar protegit per un hidrant per tractar-se d’un edifici d’ús Pública Concurrència de
superfície compresa entre 2.000m² i 10.000m².
Aquests seran de fàcil accessibilitat per als vehicles d'extinció d'incendis, per això es respectarà a l'hora
de fer la distribució de mobiliari urbà les dimensions mínimes necessàries per a que l'accessibilitat no
estigui impossibilitada.

S'indicaran així els ascensors i altres vies que no puguin ser utilitzades en cas d'emergència
Tots els senyals d'evacuació tindran les dimensions, segons normes UNE 23034 i el seu color quedarà
fixat, segons la norma UNE 1115.
05. SECCIÓ SI4 – INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Els edificis hauran de disposar dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que s’indiquen
en la taula 1.1 de l’apartat 1 de la Secció SI 4 de la CTE. El disseny, l’execució, la posta en marxa i el
manteniment de les instal·lacions, així com el seus materials, components i equips, hauran de complir
amb lo establert en el Reglament d’ Instal·lacions de Protecció contra Incendis (R.I.P.C.I).
En base a la taula l’edifici constarà de les següents instal·lacions:

EXTINTORS PORTÀTILS
La instal·lació estarà composta per extintors. Es col·locaran extintors en tota la planta de manera que el
recorregut real en cada planta no superi des de tot origen d'evacuació fins a l'extintor més proper, una
distància de 15 m.
Aquests extintors seran de pols polivalent eficàcia 21A-113B. En tots aquells locals de risc especial
definits en l'apartat 2 de la Secció SI1, s'instal·laran extintors d'eficàcia 21A o 55B segons la classe de
foc previsible, i en les sales de màquines es col·locaran de pols i de CO2.

SISTEMA D’ALARMA
Per tractar-se d’un edifici d’ús de Pública Concurrència de superfície construïda superior a 500m², cal
instal·lació d’alarma a l’edifici, segons taula 1.1 de l’apartat 1 de la Secció SI 4 de la citada norma.
Aquesta instal·lació fa possible la transmissió d’un senyal (automàticament mitjançant detectors o
manualment mitjançant els polsadors) des del lloc on es produeix l’incendi fins a una central vigilada.
SISTEMA DE DETECCIÓ
Per tractar-se d’un edifici d’ús de Pública Concurrència de superfície construïda superior a 1.000m², cal
instal·lació d’un sistema de detecció a l’edifici, segons taula 1.1 de l’apartat 1 de la Secció SI 4 de la
citada norma.
Els sistemes automàtics de detecció d’incendi i les seves característiques i especificacions s’ajustaran
a la norma UNE 23.007.
La instal·lació està composta per una xarxa de detectors òptics i detectors lineals de fums per als grans
espais.

SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

- Separació màxima de 20m. del vehicle a l’edifici d’alçada d’evacuació superior als 20m.

Tots els mitjans de proteccions contra incendis d'utilització manual que no quedin fàcilment localitzables
estan assenyalats segons es descriu a la memòria sobre instal·lació de proteccions contra incendis i a
la documentació gràfica segons els detalls, segons normes UNE corresponents.

- Distància màxima fins a qualsevol accés de l’edifici de 30m.

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d'energia, que entrarà automàticament en
funcionament en produir-se una errada d'alimentació a la instal·lació d'enllumenat normal.
S'entén per errada el descens de l'alimentació per sota del 70 % del valor nominal. L'autonomia de la
il·luminació d'emergència serà com a mínim d'1 hora. S'ha previst un nivell d'il·luminació d'1 lux al terra
en els recorreguts d'evacuació, mesurat a l'eix dels passadissos i escales.
En els punts on estan situats els equips de protecció contra incendis d'utilització manual, s'ha d’obtenir
un nivell de 5 lux. Per a la resta d'espais s'ha col·locat la il·luminació d'emergència de manera que
s'obtingui una correcta uniformitat.
CONTROL DE FUMS
ESCALES
Les escales protegides d’evacuació disposaran de ventilació natural mitjançant obertures o finestres
practicables a façana de al menys 1m² per planta, excepte l’escala1 que disposarà d’un sistema de
pressió diferencial conforme a EN 12101-6 per al control de fums, i disposarà de botonera per l’aturada
del sistema.

06. SECCIÓ SI5– INTERVENCIÓ DE BOMBERS
APROXIMACIÓ DELS EDIFICIS
Els vials d’aproximació als espais de maniobra als que fa referència l’apartat 1.2 de la Secció SI 5, han
de complir els següents requisits:
a)
b)
c)

Amplada lliure de 3,5 m.
Alçada lliure de 4,5 m.
Capacitat portant del vial de 20 kN/m²

En els trams corbats, el carril de rodament ha de quedar delimitat per la traçada d’una corona circular
amb radis mínims de 5,30 m i 12,50 m., amb una amplada lliure per la circulació de 7,20m.
ENTORN DELS EDIFICIS

Els edificis amb una alçada d’evacuació superior als 9m, han de disposar d’un espai de maniobra que
reuneixi les següents condicions en les façanes on es trobin els accessos principals:
- Amplada lliure de 5m.
- Alçada lliure la de l’edifici

- Pendent màxima del 10%
- Resistència punxant del sòl de 10 t sobre 20 cm.ø.

La condició f) de l’apartat anterior ha de complir-se en les tapes de registre siguin superiors a
0,15mx0,15m, segons especificacions de la norma UNE-EN 124:1995.

ACCESSIBILITAT PER FAÇANA
Les façanes a les quals fa referència l’apartat anterior han de disposar d’obertures que permetin l’accés
des de l’exterior pel personal del servei d’extinció d’incendis. Aquests forats han de complir:
a)
b)

Han de facilitar l’accés a totes les plantes, de forma que l’alçada de l’ampit no sigui superior als
1,20 m.
Les seves dimensions han de ser com a mínim de 0,80 m d’amplada i de 1,20 m d’alçada. La
distància màxima entre eixos de dos obertures consecutives no pot ser superior als 25 m.
L’amplada de les finestres es de 0.90m, l’alçada total de finestra 1.44m, amb una barra de
separació que la divideix en part fixa de 0.54m i part mòbil de 0.87m.

Tal i com indica la instrucció tècnica complementària SP 121:2012 al tenir una ocupació menor a 1.500
persones es disposarà d’almenys d’una façana accessible.
La façana principal accessible serà la SO, al tenir aquesta els accessos a les escales protegides per
accedir a totes les plantes, així com fàcil accés a la zona del vestíbul de l’equipament. Tanmateix es
disposa d’una gran obertura, a través del solàrium en la façana SE a la planta baixa (vasos de piscina),
de forma directe des de l’espai de maniobra previst, i poder garantir l’accés sense superar els 25m
entre obertures, tal i com queda reflectit en la documentació gràfica annexa.
L’espai de maniobra es situaria en avinguda Arranona.
07. SECCIÓ SI6– RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA
Els elements calculats tenen suficient resistència al foc doncs, ja que durant la durada de l'incendi, el
valor de càlcul de l'efecte de les accions, en tot instant t, no supera el valor de la resistència d'aquest
element. En general, n'hi ha prou amb fer la comprovació en l'instant de major temperatura que, amb el
model de corba normalitzada temps-temperatura, es produeix al final del mateix.

En el cas de sectors de risc mínim i en aquells sectors d'incendi en els quals, per la seva grandària i per
la distribució de la càrrega de foc, no sigui previsible l'existència de focs totalment desenvolupats, la
comprovació de la resistència al foc es fa element a element mitjançant l'estudi de focs localitzats,
segons s'indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situant successivament la càrrega de foc
en la posició previsible més desfavorable.

únicament sustentin aquestes cobertes, podran ser R 30 quan el seu col·lapse no pugui ocasionar
danys greus als edificis o establiments pròxims, ni comprometre l'estabilitat d'altres plantes inferiors o la
compartimentació dels sectors d'incendi. A tals efectes, pot entendre's com a lleugera a aquella coberta
la càrrega permanent de la qual, degut únicament al seu tancament, no excedeixi de 1,00 kN/m².

No es considera la capacitat portant de l'estructura després de l'incendi.
ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS I SECUNDARIS
La resistència al foc dels elements estructurals principals de l'edifici (inclosos forjats, bigues i suports),
és suficient, atès que arriba a la classe indicada en la taula 3.1 o 3.2 del CTE, que representa el temps
en minuts de resistència davant l'acció representada per la corba normalitzada temps temperatura ISO
834, segons UNE EN 1363. L’alçada d’evacuació és de 3,6m.

Resistència al foc suficient dels elements estructurals

Els elements estructurals d'una escala protegida o d'un passadís protegit que estiguin continguts en el
recinte d'aquests, seran com a mínim R 30. Quan es tracti d'escales especialment protegides no
s'exigeix resistència al foc als elements estructurals.
Els elements estructurals secundaris tenen la mateixa resistència al foc que els elements principals si el
seu col·lapse pot ocasionar danys personals o compromet l'estabilitat global, l'evacuació o la
compartimentació en sectors d'incendi de l'edifici. En altres casos no precisen complir cap exigència de
resistència al foc.

(Taula 3.1. DB SI-6 – CTE)

Ús del sector d'incendi considerat (1)

Plantes de
soterrani

Plantes sobre rasant
altura d'evacuació de
l’edifici
<15m <28m ≥28m

Habitatge unifamiliar (2)

R 30

R 30

-

-

Residencial Habitatge, Residencial Públic, Docent,
Administratiu

R 120

R 60

R 90

R
120

Comercial, Pública Concurrència, Hospitalari

R 120(3)

R 90

R
120

R
180

Aparcament (edifici d'ús exclusiu o situat sobre
altre ús)

R 90

Aparcament (situat sota un ús diferent)

R 120(4)

Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial
integrades en els edificis (1)
(Taula 3.2. DB SI-6 – CTE)
Risc especial baix

R 90

Risc especial mig

R 120

Risc especial alt

R 180

(1) No serà inferior al de l'estructura portant de la planta de l'edifici excepte quan la zona
es trobi sota una coberta no prevista per a evacuació i la fallada de la qual no suposi risc
per a l'estabilitat d'altres plantes ni per a la compartimentació contra incendis, en aquest
cas pot ser R 30.

Les estructures de cobertes lleugeres no previstes per a ser utilitzades en l'evacuació dels ocupants i
l'altura dels quals respecte de la rasant exterior no excedeixi els 28 m, així com els elements que

08. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
S’adjunta a continuació documentació gràfica per complementar i donar compliment a la justificació
descrita.
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EVAC. REAL
OA p.

OA

VESTUARI ÀRBITRES 01

164

8

39

ACCÈS

EVAC. MÀXIMA
EVAC. REAL

180 p.
19 p.

SORTIDA 05
AMPLADA
90
cm
SENTIT OBERTURA SI
SIST. ANITIPÀNIC
SI

OCUPACIÓ ESTIMADA
TOTAL=
24 PERSONES

DENSITAT: 1 PERS./ 2 m²
SUP. ÚTIL:
46,91 m²

VESTUARI GRUPS 07

OCUPACIÓ ESTIMADA
17 PERSONES
TOTAL=

VESTUARI GRUPS 05
DENSITAT: 1 PERS./ 2 m²
SUP. ÚTIL:
33,40 m²

SORTIDA 02
AMPLADA
160 cm
SENTIT OBERTURA SI
ACCÈS SIST. ANITIPÀNIC
SI
EVAC. MÀXIMA 320 p.
EVAC. REAL
164 p.

ESPAI
EXTERIOR

OCUPACIÓ ESTIMADA
24 PERSONES
TOTAL=

VESTUARI GRUPS 03
DENSITAT: 1 PERS./ 2 m²
SUP. ÚTIL:
46,07 m²

OCUPACIÓ ESTIMADA
TOTAL=
29 PERSONES

OCUPACIÓ ESTIMADA
TOTAL=
29 PERSONES

VESTUARI GRUPS 2
DENSITAT: 1 PERS./ 2 m²
SUP. ÚTIL:
57,95 m²

VESTUARI GRUPS 1
DENSITAT: 1 PERS./ 2 m²
SUP. ÚTIL:
57,95 m²

29
32.53m

29
30.93m

EI 90

LRE.3

74

+183,2

16

SORTIDA 01
AMPLADA
160 cm
SENTIT OBERTURA SI
SIST. ANITIPÀNIC
SI
EVAC. MÀXIMA 320 p.
EVAC. REAL
74 p.

SECTOR 2

58

EI260-C5

ACCÈS

DENSITAT: 1 PERS./ 2 m²
SUP. ÚTIL:
15,39 m²

Neteja
4.41 m²

OCUPACIÓ ESTIMADA
TOTAL=
8 PERSONES

EI2 45-C5
EI2 45-C5

Passadís
ampliació
60.24 m²

VESTUARI ÀRBITRES 02
DENSITAT: 1 PERS./ 2 m²
SUP. ÚTIL:
15,39 m²

LRE.2

RA

recorregut alternatiu a d<25m

EI 120

OCUPACIÓ ESTIMADA
16 PERSONES
TOTAL=

Vestíbul - Escala
53.81 m²

+183.5 mOCUPACIÓ ALTERNATIVA

EI 120

VESTÍBUL ACCÉS
DENSITAT: 1 PERS./ 2 m²
SUP. ÚTIL:
31,94 m²

Vestuari grups 01
57.95 m²

+183,5

ESPAI
EXTERIOR

SORTIDA 03
AMPLADA
360 cm
SENTIT OBERTURA SI
SIST. ANITIPÀNIC
SI
EVAC. MÀXIMA 720 p.
EVAC. REAL
OA p.

Instal·lacions
8.30 m²

EI 90

Futura ampliació

Vestuari grups 02
57.95 m²

EI 90

Magatzem
12.52 m²

Vestuari grups 07
46.91 m²

RA
Sala de Musculació
Entitats
194.38m²

Vestuari grups 08
36.00 m²

SÍMBOLS

ON

"x" m

SÍMBOLS

V.I

LLEGENDA EVACUACIÓ

Pista poliesportiva 1293.55 m²
SENTIT D'EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

RA
SORTIDA DE PLANTA I/O EDIFICI

RECORREGUT ALTERNATIU

"n"
NOMBRE D'OCUPANTS

OA
OCUPACIÓ ALTERNATIVA

DISTÀNCIA MÀXIMA FINS SORTIDA

OCUPACIÓ NUL·LA / OCASIONAL

SISTEMA ANTIPÀNIC

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

LÍMIT SECTOR INCENDIS

OBERTURA EN FAÇANA

PORTA PAS SECTOR (EI2-X-C5)

ESCALA PROTEGIDA

VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA

(*) Nota: Pel càlcul de la capacitat màxima
de les escales protegides, s'utilitza la
fórmula E<=3S+160A, indicada a l'apartat
4.2 de la Secció 3 del DB SI.

NOM DEL PLÀNOL: SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA BAIXA - POLIESPORTIU

AN.03.10

NÚM. PLÀNOL

PROJECTE BÀSIC

ACCÈS
SERVEI

+183.15

OCTUBRE 2019
AUTOR DE PROJECTE:

Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

DIN A3

+183,5

+186,4

SORTIDA 08
AMPLADA
160 cm
SENTIT OBERTURA SI
SIST. ANITIPÀNIC
SI
EVAC. MÀXIMA 320 p.
EVAC. REAL
72 p.

300

ESPAI
EXTERIOR

72
ZONA TAULES

ESCALA GRÀFICA:
1:300

0 (M)

DIN A1

+183.5 m

4.50%

OCUPACIÓ ESTIMADA
141 PERSONES
TOTAL=

DENSITAT: 1 PERS./1,5 m²
SUP. ÚTIL:
210,31 m²

+186,4

72

Bar Restaurant
275.02 m²

ZONA BARRA-CUINA

19.74m

PROMOTOR:

OCUPACIÓ ESTIMADA
456 PERSONES
TOTAL=

DENSITAT: 1 PERS./ 0 m²
SUP. ÚTIL:
479,79 m²

GRADES

altura: 1,4 m
8%17,5 m

SORTIDA 10
AMPLADA
360 cm
SENTIT OBERTURA SI
SIST. ANITIPÀNIC
SI
EVAC. MÀXIMA 720 p.
EVAC. REAL
228 p.

456 28.48m

ESCALA 1
120 cm.
AMPLADA
SENTIT DESCENDENT
NO PROTEGIDA
EVAC.MAXIMA
552 p.
EVAC. ACUM.
ON p.

OCUPACIÓ ESTIMADA
3 PERSONES

EI 90

11

LRE.5

SECTOR 1

+187,8

228

LRE.4

Nucli comunicació
39.65 m²

NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
TÍTOL DEL PROJECTE:

ESPAI
EXTERIOR

228

+185,20

EI 120

EI 90

Serveis 04
35.46 m²

72

+186,4
RA

77

19

RA

62

25.58m

76

34.25m

OCUPACIÓ ESTIMADA
76 PERSONES
TOTAL=

DENSITAT: 1 PERS./1.5 m²
SUP. ÚTIL:
114,93 m²

SALA FORMACIÓ

19

19

RA

Accés - Vestíbul
122.65 m²

SECTOR 2

ESPAI PER A
COTXETS

Sala Formació
114.93 m²

135

19 15.94m

+186,4

Passadís 01
40.12 m²

19

77

ESPAI
EXTERIOR

SORTIDA 06
AMPLADA
320 cm
SENTIT OBERTURA SI
SIST. ANITIPÀNIC
SI
EVAC. MÀXIMA 640 p.
EVAC. REAL
154 p.

SORTIDA 07
AMPLADA
160 cm
SENTIT OBERTURA SI
SIST. ANITIPÀNIC
SI
EVAC. MÀXIMA 320 p.
EVAC. REAL
72 p.

11

Vestuari 02
32.14 m²

Vestuari Àrbitres
12.28 m²

2

11

OCUPACIÓ ESTIMADA
TOTAL=
11 PERSONES

OCUPACIÓ ESTIMADA
TOTAL=
2 PERSONES

2

VESTUARI 02
DENSITAT: 1 PERS./ 3 m²
SUP. ÚTIL:
32,14 m²

VESTUARI ÀRBITRES
DENSITAT: 1 PERS./ 3 m²
SUP. ÚTIL:
5,10 m²

EI245-C5

+186,40

Magatzem
12.50m²

+187,8

228

RA

228

SORTIDA 09
AMPLADA
180 cm
SENTIT OBERTURA SI
SIST. ANITIPÀNIC
SI
EVAC. MÀXIMA 360 p.
EVAC. REAL
228 p.

Vestuari 01
32.14 m²

OCUPACIÓ ESTIMADA
TOTAL=
11 PERSONES

DENSITAT: 1 PERS./ 10 m²
SUP. ÚTIL:
26,55 m²

RA

144

TOTAL=
72 16.29m

ACCÈS

11

VESTUARI 01
DENSITAT: 1 PERS./ 3 m²
SUP. ÚTIL:
32,14 m²

EI245-C5

E 2019_110
DATA:
EI245-C5

REF.:
Grades i serveis
479.79 m²

SÍMBOLS

ON

"x" m

SÍMBOLS

V.I

LLEGENDA EVACUACIÓ

SENTIT D'EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

RA
RECORREGUT ALTERNATIU

SORTIDA DE PLANTA I/O EDIFICI

"n"
NOMBRE D'OCUPANTS

OA
OCUPACIÓ ALTERNATIVA

DISTÀNCIA MÀXIMA FINS SORTIDA

OCUPACIÓ NUL·LA / OCASIONAL

SISTEMA ANTIPÀNIC

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

LÍMIT SECTOR INCENDIS
OBERTURA EN FAÇANA
PORTA PAS SECTOR (EI2-X-C5)

ESCALA PROTEGIDA

VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA

Magatzem
7.41 m²

(*) Nota: Pel càlcul de la capacitat màxima
de les escales protegides, s'utilitza la
fórmula E<=3S+160A, indicada a l'apartat
4.2 de la Secció 3 del DB SI.

NOM DEL PLÀNOL: SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA PRIMERA - POLIESPORTIU

AN.03.11

NÚM. PLÀNOL

PROJECTE BÀSIC

35

3

Neteja
4.69 m²

Pas 02
3.60 m²

Serveis 02
8.10 m²

27.60m

2

2

2

2

3

Despatx 04
18.74 m²

Despatx 03
18.74 m²

Despatx 02
17.96 m²

Despatx 01
17.80 m²

Oficina tècnic
ajuntament
25.72 m²

Oficina direcció
i coordinació
41.74 m²

8.00%

2.00%

+183.20

Serveis 01 Passadís 02
8.10 m²
35.03 m²

Pas 01
4.50 m²

Servei 03
5.10 m²

Recepció

+186,40

ACCÈS

8.00%

2.00%

8.00%

2.00%

8.00%

+181.00

OCUPACIÓ ESTIMADA
TOTAL=
2 PERSONES

DENSITAT: 1 PERS./ 10 m²
SUP. ÚTIL:
18,74 m²

DESPATX 04

OCUPACIÓ ESTIMADA
TOTAL=
2 PERSONES

DENSITAT: 1 PERS./ 10 m²
SUP. ÚTIL:
18,74 m²

DESPATX 03

OCUPACIÓ ESTIMADA
2 PERSONES
TOTAL=

DENSITAT: 1 PERS./ 10 m²
SUP. ÚTIL:
17,96 m²

DESPATX 02

OCUPACIÓ ESTIMADA
2 PERSONES
TOTAL=

DENSITAT: 1 PERS./ 10 m²
SUP. ÚTIL:
17,80 m²

DESPATX 01

OCUPACIÓ ESTIMADA
3 PERSONES
TOTAL=

DENSITAT: 1 PERS./ 10 m²
SUP. ÚTIL:
25,72 m²

OFICINA TÈCNIC

OCUPACIÓ ESTIMADA
5 PERSONES
TOTAL=

DENSITAT: 1 PERS./ 10 m²
SUP. ÚTIL:
41,74 m²

OFICINA

+183.15

+183.20

+182,75

ON
EI 120

EI 90

4.50%

EI260-C5

LRE.5

Sala Instal·lacions
63.77 m²

EI 120

+186,40

SÍMBOLS

LLEGENDA EVACUACIÓ

+183.5 m

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
SENTIT D'EVACUACIÓ
SORTIDA DE PLANTA I/O EDIFICI
RA

RECORREGUT ALTERNATIU

"n"

NOMBRE D'OCUPANTS

OA

OCUPACIÓ ALTERNATIVA

ON
"x" m

OCUPACIÓ NUL·LA / OCASIONAL
DISTÀNCIA MÀXIMA FINS SORTIDA
SISTEMA ANTIPÀNIC

SÍMBOLS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

LÍMIT SECTOR INCENDIS
OBERTURA EN FAÇANA
PORTA PAS SECTOR (EI2-X-C5)
V.I

VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA
ESCALA PROTEGIDA

(*) Nota: Pel càlcul de la capacitat màxima
de les escales protegides, s'utilitza la
fórmula E<=3S+160A, indicada a l'apartat
4.2 de la Secció 3 del DB SI.

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA:
1:300
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL: SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ
PLANTA COBERTA - POLIESPORTIU

NÚM. PLÀNOL

AN.03.12
PROJECTE BÀSIC

AN 04 Mobilitat

AN.04 ESTUDI DE MOBILITAT DE L`ÀMBIT DE CAN CASABLANQUES

4.1 TERRITORI I POBLACIÓ
El municipi de Sant Quirze del Vallès està situat al centre de la comarca del Vallès Occidental. El seu
terme, de 1.404 hectàrees d'extensió, és el 2,41% de la superfície total de la comarca.
El municipi té una població de 19.664 habitants (1 de gener 2016), repartida entre el nucli històric del
poble, el seu creixement en àrees residencials menys denses i una important àrea industrial, situats a
llevant del terme, i el barri de Les Fonts, situat a ponent del terme. La seva població representa el 2,17%
de la població de tota la comarca.
Segons les dues dades anteriors, extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la densitat
de població del municipi és de 14,01 habitants per hectàrea, lleugerament inferior a la de la comarca del
Vallès Occidental que és de 15,51 habitants per hectàrea. Sant Quirze del Vallès té un cens de 7.479
habitatges (any 2011), dels quals 6.809 són principals. Representen poc menys del 2% dels de la
comarca.
Informació extreta de l ‘Avanç del POUM de Sant Quirze del Vallès.

4.2 XARXES DE MOBILITAT
Les xarxes de comunicació (viàries i ferroviàries) permeten la interrelació amb els diferents municipis a
escales supramunicipal i comarcal, de manera que les inversions estructurals en aquestes obres
procuren la sinèrgia en el propi municipi i en la resta de municipis del sistema urbà i afavoreixen la seva
correcta integració en entorns urbans.

Estructura de la xarxa viària urbana.

Sant Quirze del Vallès està situat prop de les infraestructures viàries principals de l’àrea metropolitana
de Barcelona que creuen la plana del Vallès: l’autovia C-16, anomenada Eix del Llobregat, que va de
Barcelona fins a Berga; l’autovia C-58, que uneix Barcelona amb Sabadell i Terrassa i que és la carretera
de Catalunya amb més circulació de vehicles i la primera en disposar d’un carril BUS-VAO; i l’AP-7 o
E15, anomenada Autopista del Mediterrani, que va des d’Algeciras a França creuant el Vallès d’oest a
est.
El terme de Sant Quirze del Vallès és travessat per dues d’aquestes carreteres: la C-58, que passa pel
sector est de la vila separant el nucli antic dels barris de Can Feu, Can Torras i Can Llobet; i la C-16, en
l’extrem sud-oest, permet l’accés al barri de Les Fonts, mitjançant la carretera BP-1503. La relació entre
els dos nuclis es fa mitjançant la carretera C-1413a.
Sant Quirze del Vallès disposa de dues estacions de ferrocarril de les línies S1 i S2 dels Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (FGC) que uneixen Barcelona amb Terrassa i Sabadell, respectivament.
L’estació de Les Fonts pertany a la línia S1 i la de Sant Quirze a la S2.
Informació extreta de l ‘Avanç del POUM de Sant Quirze del Vallès.

Estructura dels eixos cívics.

PROJECTE BÀSIC DE REMODELACIÓ DEL NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES

-

millorar l’accés a les instal·lacions esportives amb noves parades d’autobusos a la Ronda
d’Arrahona.

-

fluïditzar el trànsit de camions provinents dels polígons industrials amb el dels vianants,
principalment al carrer Priorat.

-

habilitar una nova zona d’aparcament d’autocars i bicicletes per al Complex Esportiu.

4.5 PROPOSTES DE MILLORA
Per tal de millorar l’accessibilitat dels usuaris tant a peu com en cotxe en el Complex esportiu es preveu
ampliar les zones d’accés per convidar a l’usuari accedir a les instal·lacions.
A l’accés de la Ronda d’Arrahona es proposa la creació d’una plaça que permeti accedir a l’Edifici 01
corresponent a la nova piscina coberta i al carrer interior que comunica amb les altres edificacions del
complex i amb el carrer Priorat. S’habilita una zona d’aparcament tancada per a les bicicletes i es realitza
un itinerari accessible en tot el recorregut. Per tal d’afavorir l’ús del transport públic i l’afluència d’usuaris
es preveu una nova parada d’autobús de les línies interurbanes.
Pel que fan els accessos del carrer Priorat es preveu una millora significativa de l’aparcament existent i
de l’amplada de les voreres actuals. Com a mesura inicial es proposa separar el trànsit rodat del peatonal,
canviant de banda l’aparcament existent; d’aquesta forma s’evitaria que els usuaris de les instal·lacions
creuin de forma reiterada el carrer Priorat (via amb una alta densitat de circulació de camions).
Xarxa de transport públic.

4.3 ÀMBIT DE L’ESTUDI
L’àmbit objecte d’estudi es desenvolupa entre el Carrer Priorat i el Parc de la Ronda d’Arrahona, a Sant
Quirze del Vallès. Concretament l’estudi es realitza sobre el Complex Esportiu de Can Casablanques
que Inclou la zona del Camp de Futbol, la zona del Pavelló Poliesportiu i de la piscina descoberta i
camps de tennis existents.
El sector d’actuació del present projecte bàsic, del Text Refós del Pla General de l’any 2000, disposa
d’una superfície total del polígon de 44,41ha. La intervenció segons el PGOM es realitzarà sobre una
superfície de 37.387 m².

A la zona d’accés del camp de futbol s’habilita una nova àrea d’aparcament per a autocars que permet
l’estada i el desembarc dels usuaris sense interferir en el tràfic dels vehicles del carrer principal.
A la banda contraria del complex del carrer Priorat es proposa habilitar una gran zona d’aparcament
(actualment els cotxes aparquen en el camp) delimitada i asfaltada que faciliti també el recorregut rodat
fins al Tanatori. Es tracta d’unes 90 places incloent-hi 3 places per a minusvàlids i 3 places més per a la
recàrrega de vehicles elèctrics.
La zona arbrada situada a l’accés actual de la piscina exterior i del pavelló es preveu una ampliació de
la vorera i la creació d’una nova plaça. S’habilita una nova zona d’aparcament per a les bicicletes i una
zona de parada per als autocars; separada dels carrils de trànsit habituals, fet que permet fluïditzar la
circulació i assegurar l’accés dels usuaris a l complex sense haver de creuar el carrer. Aquesta actuació
afavoreix l’espai públic d’accés al pavelló i al nou carrer interior d’accés a les piscines i a les pistes de
pàdel.
S’adjunta a l’annex 04 la documentació gràfica d’aquesta actuació.

4.4 OBJECTIUS
En base a l’anàlisi de la situació actual de les xarxes de transport es defineixen els següents objectius:
-

maximitzar l’ús de l’espai públic a través d’un disseny i distribució de l’espai que fomenti la
seguretat viària i els desplaçaments a peu i en bicicleta.

-

crear més places d’aparcament a les zones del Complex Esportiu i del Tanatori.

-

connectar la zona verda del carrer Priorat amb el Parc de La Ronda d’Arrahona.

PROJECTE BÀSIC DE REMODELACIÓ DEL NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES

L’autor del projecte ha estat l’estudi d’arquitectura BASTERRECHEA – TEJADA ARQUITECTES SLP,
representat pels arquitectes J. Fèlix Basterrechea Ayuso i Fernando Tejada Sedano i amb la
col·laboració de Naiara González Dorta i Ovidiu Valentin Ana, arquitectes.
Sant Quirze del Vallès, octubre de 2019
Per Basterrechea – Tejada arquitectes, SLP
Firmado digitalmente
38067726N
por 38067726N JOSE
JOSE FELIX
FELIX BASTERRECHEA
BASTERRECHEA (R: B61927422)
Fecha: 2020.01.23
(R: B61927422) 17:37:59 +01'00'

J. Fèlix Basterrechea Ayuso

Firmado digitalmente
por TEJADA SEDANO
JUAN FERNANDO 13131599W
Fecha: 2020.01.23
18:10:11 +01'00'

Fernando Tejada Sedano
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AN 05 Accessibilitat

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

Referència de projecte

Oficina Consultora Tècnica. COAC

ACCESSIBILITAT
VERTICAL
EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE
EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
d’ascensor o previsió
del mateix)
Edificis o establiments d’ús públic:
 Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb:
* elements adaptats  taula d’usos públics

Edificis o establiments d’ús privat:
✔

Edificis o establiments d’ús privat:

 Itinerari practicable:
* edificis t PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL
EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE
EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta
Edificis o establiments d’ús públic:
 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:

✔

Projecte Bàsic de remodelació del nou Complex Esportiu de Can Casablanques
✔

* edificis > PB + 2PP
2
* edificis / establiments amb Su > 200 m
(exclosa planta accés)
2
* plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
* plantes amb elements accessibles

Comunicació de les
entitats amb:

✔

* zones d’ús públic
* origen d’evacuació de les zones d’ús privat
* tots els elements accessibles

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari

Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais

- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari

1/5

- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències d’ús
comunitari

- Amplada:  0,90 m

✔

✔

- No s’admeten graons

✔

✔

✔

- Mecanismes d’obertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m y 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada 0,30m
- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen d’elements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal
1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la
porta)

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

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis d’ús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts d’atenció o
“crida” accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)

- Pendent:  4% (longitudinal)
 2% (transversal)

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

- Espai de gir:   1,50 m (lliure d’obstacles)
* al vestíbul d’entrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

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

Projecte Bàsic de remodelació del nou Complex Esportiu de Can Casablanques

- Accés a l’edifici:
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.

* tindran un sòcol inferior t 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
t 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.

- Portes de vidre:

 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Amplada:

- Paviment: és no lliscant

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un 1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de 1,50m.

- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada d 12cm, a l’entrada de l’edifici.

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm.

- Amplada:  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure
un cercle de  1,20 m, sense ser escombrat
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior
de la cabina de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

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

- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

- Amplada:  0,90 m

✔

2/5

DB SUA / D135/95

Referència de projecte

GRAONS

PORTES
garantiran

PARÀMETRES
GENERALS

 Itinerari practicable
* edificis t PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

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

Edificis o establiments d’ús privat:

✔

DB SUA / D135/95

✔

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

✔

 Itinerari accessible per a tots els edificis

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

Edificis o establiments d’ús públic:

Itineraris

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h a b i tat g e )

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

CTE DB SUA: SUA-9 Accessib ilitat

✔

juliol de 2010

Comunicació de
l’edificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

D . 1 35 /1 995 C od i d ’ac ces s ib i l it a t

Oficina Consultora Tècnica. COAC

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

( no h ab i ta tg e)

juliol de 2010

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Oficina Consultora Tècnica. COAC
juliol de 2010
DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”
Oficina Consultora Tècnica. COAC
juliol de 2010
DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents

d 2%

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

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de la rampa
longitud  1,50 m (mesurada a l’eix)

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

- transversal:

- longitudinal: d 10%
trams < 3m de llargada
d 8%
trams < 6m de llargada
4< p d 6% trams < 9m de llargada

cabina

- Senyalització:

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

- Passamans:

✔

- Su > 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

- Su  1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

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

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

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

- Passamans:

- Botoneres:

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

- Dimensions
cabina:
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- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)

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

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

- amplada: t 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
1,50 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques

- sentit d’accés t 1,40 m
- sentit perpendicular t 1,10 m

- Botoneres:

- Portes

- Dimensions

Referència de projecte

ASCENSOR

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AC C E S S I B L E (DB SUA)
✔

Itineraris

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

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h a b i tat g e )

✔

✔

✔

✔

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació
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- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
i
Elements
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
protectors: rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària t 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

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

- Replans:

✔

S’admet d 2% en rampes exteriors

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

- transversal:
- Trams:

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

- Pendents - longitudinal:

Referència de projecte

RAMPES

✔

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

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

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h a b i tat g e )

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

✔

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

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

- Botoneres:

- Portes:

- Dimensions
cabina:

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

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

- amplada: t 0,80 m.

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

- sentit d’accés t 1,20 m
- sentit perpendicular t 0,90 m
- superfície t 1,20 m2

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

DB SUA / D135/95

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents - longitudinal: d 12% per a trams d 10 m de llargada
- transversal: s’admet d 2% en rampes exteriors

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

DB SUA / D135/95

4/5

3/5

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

Escales. Configuració
D ’ Ú S P Ú B L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
ESCALES

- Amplada

✔

t 1,00 m

- Altura de pas t 2,10 m
- Graons:

- frontal F  0,16m

✔

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)
- Amplada

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

- Altura de pas

t 2,20 m

✔

- frontal 0,13  F  0,175m

✔

- Graons:

- estesa, E t 0,28m

- estesa, E t 0,30m

- 0,54m  2F +E  0,70m (al llarg de tota l’escala)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E t 0,30m a 0,40m de la part interior)

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical
de l’estesa del graó superior

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

✔

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

- Trams:

- Trams:

- nombre de graons seguits  12.

- salvarà una altura d 2,25m

✔

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

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

✔

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de l’escala
longitud  1,00 m (mesurada a l’eix)

✔

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.
- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m

✔

* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m

✔

- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament t 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte

Projecte Bàsic de remodelació del nou Complex Esportiu de Can Casablanques
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PISCINES
d’ús col·lectiu ( 1 )

Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat

SUA 6

Ref. del projecte Projecte Bàsic de remodelació del nou Complex Esportiu de Can Casablanques

CTE RD 314/2006 , RD 1371/2007, les correccions d’errades (BOEs 20/12/2007, 25/1/2008 i 23/04/2009) i modioficacions RD 173/2010 (BOE 11/3/2010) · Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

v.4

juliol 2011

CTE

Contemplat en
projecte

PISCINES

PROTECCIÓ INFANTS

SUA 6

BARRERES DE PROTECCIÓ SUA 6
permeten l’accés per determinats
punts, a través d’elements practicables
que disposen de sistema de tancament SUA 1
i bloqueig

PISCINES, en general

SUA 6

✔

Ϫ ACCÉS A LA
ZONA DE BANY

* A través d’un control,

* Es disposa de barreres de protecció que impedeixen l’accés dels infants al vas de la piscina

✔

Ϫ ALTURA

o h t 1,20m

Ϫ RESISTENCIA

o Resistiran una força horitzontal qk t 0,5 kN/m aplicada a l’extrem superior

✔
✔

o bé

Ϫ CONFIGURACIÓ

o No són escalables (2)
o Es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (3)

Ϫ VAS:

* profunditat

o d 3,00m
o haurà de tenir zones de peu pla amb profunditat d 1,40m
* pendent per a resoldre els canvis de profunditat o d 10% per a profunditats d 1,40m
o d 35% per a la resta de profunditats
* senyalització en les parets del vas

o punts on es superi la profunditat d’1,40m
o punts de màx. i mín. Profunditat, indicant el valor

* protecció dels forats del vas o reixes o altres dispositius de seguretat per tal d’evitar que
l’usuari s’hi pugui quedar enganxat.
* material

SUA 6

SUA 6

Ϫ PLATJA:
(si n’hi ha)

Ϫ ESCALES:

Ϫ VAS:

✔

* amplada

o t 1,20m

✔

* configuració

o s’evitarà la formació de bassals

* senyalització

✔

o punts on es superi la profunditat d’1,40m
o punts de màxima i mínima profunditat, indicant-ne el valor

✔

* material del
terra si està
pavimentat

o Resistència al lliscament classe 3:
Grau de lliscament Rd t 45 en base a la norma d’assaig UNE ENV 12633:2003

✔

* profunditat sota l’aigua

o t 1,00m, o bé
o fins a 0,30m per sobre del nivell del terra del vas

✔

o no sobresortiran del pla del vas de la piscina

✔

o graons: - antilliscants
- sense arestes vives

✔

SUA 6

(1)

(2)

(3)

✔

* profunditat o d 0,50m

* material

Ϫ ESCALES:

✔

o canvis de pendent
o pròxims als angles del vas
o distància entre escales d 15m

* protecció dels forats del vas

Ϫ PLATJA:
(si n’hi ha)

✔
✔

✔

* pendent per a resoldre els canvis de profunditat o d 6%

SUA 6

✔

o color: el revestiment interior del vas serà de color clar

* configuració

SUA 6

✔

o del fons del vas: Resistència al lliscament classe 3:
Grau de lliscament Rd t 45 en base a la norma d’assaig
UNE ENV 12633:2003

* col·locació

PISCINES INFANTILS

✔

o reixes o altres dispositius de seguretat per tal d’evitar que
l’usuari s’hi pugui quedar enganxat.

✔
✔

o del fons del vas: Resistència al lliscament classe 3:
Grau de lliscament Rd t 45 en base a la norma d’assaig
UNE ENV 12633:2003

✔

o color: el revestiment interior del vas serà de color clar

✔

* amplada

o t 1,20m

* configuració

✔

o s’evitarà la formació de bassals

* material del
terra si està
pavimentat

✔

o Resistència al lliscament classe 3:
Grau de lliscament Rd t 45 en base a la norma d’assaig UNE ENV
12633:2003

✔

* col·locació

o canvis de pendent
o pròxims als angles del vas
o distància entre escales d 15m

✔

* configuració

o no sobresortiran del pla del vas de la piscina

✔

o graons: - antilliscants
- sense arestes vives

✔

No s’aplica a: - les piscines destinades exclusivament a competició o ensenyament que tindran característiques pròpies de l’activitat.
- les piscines d’habitatges unifamiliars
- banys termals, centres de tractament d’hidroteràpia i altres dedicats a usos exclusius mèdics (que seran segons reglamentació específica)
Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament,
inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària
S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a d 0,05m de la línia
d’inclinació de l’escala
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ITINERARI ACCESSIBLE
ASCENSORS
SERVEIS ACCESSIBLES
REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA:
1:800
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL: ACCESSIBILITAT PLANTA GENERAL
EMPLAÇAMENT

NÚM. PLÀNOL

AN.02.01
PROJECTE BÀSIC

14.00%

4.00%

+181.30 m

+179.90 m

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

+179.90 m

+175.60 m

17.50%
A CONTROL DE VASOS

Passadís 01
21.82 m²

Solarium
142.06m²

Vestuari Col·lectiu 02
145.46 m²

+179,9 m

Vestuari Col·lectiu 01
166.18 m²

Passadís 02
14.15 m²

Vas piscina competició
525,00m²

Pas
8,40 m²

Vestuari Personal 01
25.60 m²

Neteja
6.95 m²

Hall
98,21 m²

Control vasos
11.57 m²

Vestuari Personal 02
25.60 m²

Passadís 03
26,16 m²
Platja
591,18 m²
Vestuari 01
62.04 m²

Vestuari 02
52.41 m²

Vestuari 03
52.21 m²

Vestuari 04
52.41 m²

Vestuari 05
62.04 m²

Vas piscina oci
100,00 m²
Bany adaptat /
Vestidor familiar

Bany adaptat /
Vestidor familiar

Bany adaptat /
Vestidor familiar

Bany adaptat /
Vestidor familiar

Jacuzzi
24.40 m²

Bany adaptat /
Vestidor familiar

Passadís 04
53.54 m²

Serveis 01Servei 02 Serveis 03
6.78 m²
7.54 m²
6.78m²

Magatzem 02
24.02 m²

Infermeria
11.76 m²

Magatzem 01
12.88 m²

Zona wellness
69.30 m²

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA
42.48 m²

ITINERARI ACCESSIBLE
ASCENSORS
SERVEIS ACCESSIBLES

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA:
1:200
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL: PLANTA BAIXA - ACCESSIBILITAT
PISCINA COBERTA

NÚM. PLÀNOL

AN.02.02
PROJECTE BÀSIC

+179.90 m

+179.90 m

+175.60 m

Manteniment
coberta

17.50%

14.00%

4.00%

Galeria d'observació
82.42 m²

Vestuari 02
74.75 m²

Activitats dirigides 02
142.34 m²

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

A CONTROL DE VASOS

Serveis
12.52 m²

Activitats dirigides 01
147.37 m²

Envà mòbil acústic

ACCÈS

+183.50 m
Hall
98.97 m²

Vestuari 01
74.75m²

Vestíbul
48.31 m²

Recepció
17.92 m²

+183.50 m
Serveis
19.87 m²

Serveis públics
28.10 m²

Passadís
10.14 m²

ACCÈS

Despatx 01
9.21 m²

Sala fitness-musculació
468.22 m²

ESPAI PER A
COTXETS

Menjador- Office
20.55 m²

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

Spinning
101.79 m²

Aparcament
bicicletes
52.84 m²

8.00%

Despatx 02
9.21 m²

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA
21.68 m²

13.60 m²

+183.02

+181.20

8.00%
4

ITINERARI ACCESSIBLE

+1
82
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ASCENSORS
SERVEIS ACCESSIBLES

REF.:
E 2019_110

DATA:
OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

ESCALA GRÀFICA:
1:200
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL: PLANTA PRIMERA - ACCESSIBILITAT
PISCINA COBERTA

NÚM. PLÀNOL

AN.02.03
PROJECTE BÀSIC

+181.00

+182,75
ACCÈS
SERVEI

+183.15

DA I
ZONA DE PARA ALS USUARIS
PER
DESEMBARC

ENT
RCAM
D'APA
ZONA AMILIES
F
A
PER

Magatzem
12.52 m²

Vestuari grups 02
57.95 m²

ACCÈS

Vestíbul - Escala
53.81 m²

ACCÈS

Futura ampliació

+183,2

Vestuari grups 01
57.95 m²

ACCÈS

+185,18

Neteja
4.41 m²

Vestuari àrbitres 01
15.39 m²

+183,5

Passadís
ampliació
60.24 m²

Vestuari grups 03
46.07 m²

Vestuari grups 05
33.40 m²

Vestuari grups 07
46.91 m²

Passadís general 55,94 m²
Passadís 16.00 m²

Instal·lacions
25.78 m²

Sala
11.12 m²

Vestuari àrbitres 02
15.39 m²

Vestuari grups 04
46.07 m²

Vestuari grups 06
40.76 m²

Sala de Musculació
Entitats
194.38m²
Vestuari grups 08
36.00 m²

Pista poliesportiva 1293.55 m²

+183.50

+183.5 m

4.50%

Zona magatzem
99.14 m²

Instal·lacions
8.30 m²

+183,5

Nucli comunicació
26.10 m²

ASCENSORS

OCTUBRE 2019

AUTOR DE PROJECTE:
Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s

+183.5 m

ESCALA GRÀFICA:
1:250
0 (M)
DIN A3

DIN A1

PROMOTOR:

8.42
SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

3.50
Manteniment
coberta

5.75

E 2019_110

DATA:

5.40

2.00

REF.:

6.35

2.57

SERVEIS ACCESSIBLES

20.60
4.56

+183,5

ITINERARI ACCESSIBLE

ZONA PICNIC

Bar piscina
54.06 m²

18.25

TÍTOL DEL PROJECTE:
NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL: PLANTA BAIXA - ACCESSIBILITAT
PAVELLÓ POLIESPORTIU

3.64

NÚM. PLÀNOL

AN.05.04
PROJECTE BÀSIC

REF.:

E 2019_110
DATA:

OCTUBRE 2019
AUTOR DE PROJECTE:

Basterrechea - Tejada
a r q u i t e c t e s
4.56

ITINERRARI ACCESSIBLE
+183,5

+183,5

+186,4

+186,4

ACCÈS

ESCALA GRÀFICA:
1:400

0 (M)

DIN A3
DIN A1

PROMOTOR:

altura: 1,4 m
8%17,5 m

Bar Restaurant
275.02 m²

Vestuari 01
32.14 m²

+187,8

+186,40

Magatzem
12.50m²

Grades i serveis
479.79 m²

NOU COMPLEX ESPORTIU DE CAN CASABLANQUES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
TÍTOL DEL PROJECTE:

+187,8

Vestuari Àrbitres
12.28 m²

+185,20

Serveis 04
35.46 m²

+186,4

+186,4

Passadís 01
40.12 m²

+185,20

Sala Formació
114.93 m²

Accés - Vestíbul
122.65 m²

ESPAI PER A
COTXETS

Vestuari 02
32.14 m²

+183.20

Serveis 02
8.10 m²

Neteja
4.69 m²

Pas 02
3.60 m²

Despatx 04
18.74 m²

Despatx 03
18.74 m²

Despatx 02
17.96 m²

Despatx 01
17.80 m²

Oficina tècnic
ajuntament
25.72 m²

Oficina direcció
i coordinació
41.74 m²

8.00%

2.00%

8.00%

2.00%

8.00%

Serveis 01 Passadís 02
35.03 m²
8.10 m²

Pas 01
4.50 m²

Servei 03
5.10 m²

Recepció

+186,40

ACCÈS

8.00%

2.00%

8.00%

2.00%

8.00%

ACCÈS

+185,20

8.00%

+184.72

EN
RCAM
D'APA
ZONA AMILIES
F
PER A
+183.15

+183.20

+181.00

RADA I
ZONA DE PA
RIS
PER ALS USUA
DESEMBARC

T

Nucli comunicació
39.65 m²
Magatzem
7.41 m²

ASCENSORS

SERVEIS ACCESSIBLES

NOM DEL PLÀNOL: PLANTA PRIMERA - ACCESSIBILITAT
PAVELLÓ POLIESPORTIU

AN.05.05

NÚM. PLÀNOL

PROJECTE BÀSIC

+182,75

AN 06 Sostenibilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient i Habitatge
'LUHFFLy*HQHUDOG¶+DELWDWJH

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient i Habitatge
'LUHFFLy*HQHUDOG¶+DELWDWJH
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3DUjPHWUHVG¶HFRHILFLqQFLDUHODWLXVDO¶DLJXD

3.1. L’edifici disposa de xarxa de sanejament que separi les aigües pluvials de les
residuals.

SI
;

NO

Hi ha una arqueta situada a l’exterior de la propietat o si això no fos possible, en el
límit més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament.

SI
;

NO

Hi ha una única connexió a la xarxa pública.

SI

3.2. Les aixetes de lavabos, bidets i aigüeres, així com els equips de dutxa, estan
dissenyades per economitzar aigua o disposen d’un mecanisme economitzador.

SI
;

NO
;
NO

3.3. Les cisternes dels vàters disposen de mecanismes de doble descàrrega o de
interrompible.

SI
;

NO

3.4. En edificis d’ús docent, sanitari o esportiu, les aixetes de lavabos i dutxes disposen
de mecanismes temporitzadors o bé detectors de presència per al seu funcionament.

SI
;

NO

En tots aquests casos cal justificar adequadament, tant la utilització d’una altra font
d’energia de les esmentades en el punt a), com la impossibilitat d’execució de qualsevol
dels punts b), c), d) i e).
4.5 En els edificis en què es vulgui utilitzar resistències elèctriques amb efecte Joule en
en la producció d’aigua calenta sanitària, la producció solar mínima en qualsevol zona
haurà de ser del 70%.
Aquest punt no serà d’aplicació en zones on no hi hagi servei de gas canalitzat o bé
l’electricitat s’obtingui mitjançant energia solar fotovoltaica o altres energies renovables.

SI
;

NO

SI
;

NO

4.6 En qualsevol edifici, en el qual es prevegi la instal·lació d’aparell rentavaixelles,
haurà d’existir en l’espai previst una presa d’aigua freda i una altra d’aigua calenta.

SI
;

NO

SI

NO

F

3DUjPHWUHVDPELHQWDOVHQHGLILFLVG¶KDELWDWJHV

Les parets separadores entre propietats o usuaris diferents, les que delimiten l’interior
dels habitatges amb espais comunitaris i els elements horitzontals de separació entre
propietats o usuaris diferents, tenen unes solucions constructives que comporten un
aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA.
G

3DUjPHWUHVG¶HFRHILFLqQFLDUHODWLXVDOVPDWHULDOVLVLVWHPHVFRQVWUXFWLXV

6.1 En la construcció de l’edifici, s’ha obtingut una puntuació global igual o superior a
10 punts mitjançant la utilització d’alguna/s de les solucions constructives següents:
E

3DUjPHWUHVG¶HFRHILFLqQFLDUHODWLXVDO¶HQHUJLD

4.1. Les parts massisses dels diferents tancaments verticals exteriors dels edificis,
incloent els ponts tèrmics integrats en aquests tancaments tenen un coeficient mitjà
de transmitància tèrmica  0.7 W/m2K.

SI
;

4.2. Les obertures de les façanes i cobertes dels espais habitables disposen de vidres
dobles o bé d’altres solucions que assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica
de la totalitat de l’obertura  a 3,30 W/m²K.

SI
;

4.3 Les obertures de les cobertes i de les façanes orientades a sud-oest (± 90) disposen
d’un element o d’un tractament protector situat a l’exterior o entre dos vidres, de manera
que el factor solar S de la part envidrada de l’obertura sigui igual o inferior al 35%.

SI
;

4.4 Els edificis que en funció dels paràmetres fixats a la taula de l’annex 1 d’aquest
Decret, tinguin una demanda d’aigua calenta sanitària igual o superior a 50 litres/dia
a una temperatura de referència de 60ºC, disposen d’un sistema de producció d’aigua
calenta sanitària que utilitzi per al seu funcionament energia solar tèrmica amb una
contribució mínima en % en funció de les zones de l’annex 2, i de la relació de comarques
i mapa de l’annex 3. Aquest requisit no és d’aplicació:

SI
;

Quan es cobreixi aquesta aportació energètica d’aigua calenta sanitària
mitjançant altres energies renovables, processos de cogeneració o fonts
d’energia residuals procedents de la instal·lació de recuperadors de calor
independents a la pròpia generació de calor de l’edifici.

SI

E

Quan l’edifici no compti amb suficient assolellament per barreres externes.

SI

F

En rehabilitació d’edificis, quan hi hagi limitacions no esmenables derivades de la
configuració prèvia de l’edifici existent, o de la normativa urbanística aplicable.

SI

G

En edificis de nova planta quan hi hagi limitacions no esmenables derivades de
la normativa urbanística aplicable, que impossibilitin de manera evident de
la disposició de la superfície de captació necessària.

SI

Quan així ho determini l’òrgan competent que ha de dictaminar en matèria de
protecció del patrimoni cultural català.

SI

D

H

NO

NO

a)

Construcció de façana ventilada en l’orientació sud-oest (± 90º).

b)

Construcció de coberta ventilada. Tota la coberta ha de ser ventilada

SI
;
SI

c)

Utilització de coberta enjardinada. Tota la coberta ha de ser enjardinada.

SI

d)

Utilització de sistemes preindustrialitzats com a mínim en el 80% de la
superfície de l’estructura.

SI
;

NO

5
5
5
6

L’ús de sistemes preindustrialitzats es refereix tant als sistemes verticals com als horitzontals. Aquests sistemes han de
venir de fàbrica pràcticament acabats, a fi de reduir les tasques de construcció a l’obra.

e)
NO

Utilització de sistemes preindustrialitzats, com a mínim, en el 80% de la
superfície dels tancaments exteriors.

SI
;

5

L’ús de sistemes preindustrialitzats han de venir de fàbrica pràcticament acabats, a fi de reduir les tasques de
construcció a l’obra.

NO
;

NO
;
NO
;
NO
;

NO
;
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f)

En el cas d’edificis d’habitatges en què el 80% d’aquests rebin en l’obertura
de la sala 1 hora d’assolellament directe entre les 10 i les 12 hores solars en
el solstici d’hivern.

SI

g)

Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels diferents tancaments
verticals exteriors en un 10% respecte al paràmetre fixat en el punt 4.1.

SI

h)

Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels diferents verticals
exteriors en un 20% respecte al paràmetre fixat en el punt 4.1.

SI

i)

Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels diferents tancaments
verticals exteriors en un 30% respecte al paràmetre fixat en el punt 4.1.

SI
;

j)

Disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici.

SI

k)

Disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici.

l)

Utilització almenys d’un producte obtingut del reciclatge de residus (residus de la
(construcció, pneumàtics, residus d’escumes, etc.) per subbases, paviments,
panells aïllants i d’altres usos.

SI
;
SI
;

5

4
6
8
5
8
4
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient i Habitatge
'LUHFFLy*HQHUDOG¶+DELWDWJH
m) En el cas que hi hagi una fase de demolició prèvia, reutilització dels residus
petris generats en la construcció del nou edifici.
n)

Que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin d’una ventilació creuada
natural.
Cada entitat privativa ha de ventilar a dues façanes: una a l’exterior o pati d’illa i l’altra a un pati de ventilació, com a mínim.

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient i Habitatge
'LUHFFLy*HQHUDOG¶+DELWDWJH
SI
;
SI

4
6

En el projecte bàsic, s’especifiquen les disposicions adoptades per els paràmetres
d’ecoeficiència que figuren en el Decret 21/2006, de 14 de febrer.

SI
;

NO

En el projecte d’execució es justifiquen les disposicions adoptades per assolir els
paràmetres d’ecoeficiència que figuren en el Decret 21/2006, de 14 de febrer.

SI

NO

Totes dues hauran de ser pràcticament paral·leles.

o)

Utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o
refrigeració) de l’edifici. La geotèrmia es considera com energia renovable.

SI
;

7

p)

Enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sempre
que al sistema d’enllumenat emprat no li afecti l’encesa i apagada sovintejada.

SI
;

3

q)

En els edificis d’habitatges, quan les obertures dels tancaments exteriors, ja siguin
sobreexposats o exposats segons NRE-AT/87, i sense perjudici del que dictamina
l’annex 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, disposin de solucions de finestra, doble
finestra o balconeres en les que el conjunt (marcs + envidraments) tinguin un
aïllament mínim a so aeri R de 28 dBA.

SI

r)

En els edificis d’habitatges, quan els elements horitzontals de separació de
propietats o usuaris diferents, així com també les cobertes transitables, disposin
de solucions constructives en les que el nivell d’impacte normalitzat Ln en l’espai
subjacent no sigui superior a 74 dBA.

SI

H

5

 

7RWDOSXQWVREWLQJXWV
6.2 Al menys una família de productes dels emprats en la construcció de l’edifici, entenent
com a família el conjunt de productes destinats a un mateix ús, disposen d’un distintiu de
garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió
Europea, marca AENOR Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d’acord
damb la norma UNE-EN ISO 14.024/2001, o tipus III, d’acord amb la norma UNE
150.025/2005 IN.

4

SI

NO

3DUjPHWUHVG¶HFRHILFLqQFLDUHODWLXVDOVUHVLGXV

7.1 En el cas d’habitatges, s’ha previst un espai fàcilment accessible de 150 dm³ en
l’interior dels mateixos, que permeti la separació de les fraccions següents:

SI

NO

SI

NO

SI
;

NO

Envasos lleugers
Matèria orgànica
Vidre
Paper i cartró
Rebuig.
No obstant això, s’adapta a les fraccions de recollida selectiva que fixen les ordenaces
municipals quan aquestes són diferents a les anteriorment esmentades.
En la resta d’usos, les diferents entitats privatives disposen, ja sigui a l’interior de
cadascuna, o bé en un espai comunitari, d’un sistema adequat als usos previstos que
permet l’emmagatzematge per separat dels diferents tipus de residus que s’originin,
sense perjudici d’allò que disposa la normativa sectorial d’aplicació.
7.2 El projecte executiu incorpora un pla de gestió de residus de la construcció, d’acord
amb la normativa vigent en matèria dels enderrocs i altres residus de la construcció.
S’han quantificat els residus que es generaran per tipologies i fases de l’obra o de l’enderroc,
tot definint les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveu realitzar a
l’obra, especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats que
s’utilitzaran, preferentment per la via de la seva valorització.
I

3URMHFWH
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AN 07 Instal·lacions

ANNEX 07. Instal·lacions
02. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ)
Índex

Per a la confecció del present projecte seguiran les següents normatives i reglamentacions:

01

Criteris per a la definició de sistemes

02

Instal·lacions tèrmiques (climatització i ventilació)

03

Instal·lacions de subministrament, evacuació i tractament de l’aigua



RITE 2013 Versió consolidada (B.O.E 9 de setembre del 2013) del R.D 1027/2007,
de 20 de juliol (B.O.E 29 de agosto de 2007). Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques
en Edificis
CTE. Codi tècnic de l’edificació. Reial decret. 314/2006 de 17 de març de 2.006

04

Instal·lacions elèctriques



Decret d’Ecoeficiència. Decret 21/2006, de 14 de febrer de 2.006

05

Instal·lacions d’enllumenat



06

Instal·lacions de telecomunicacions



07

Instal·lacions de protecció i seguretat



Reglament d'Aparells a Pressió, i Instruccions tècniques complementaries. R.D.
1.244/79
Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques i les seves
Instruccions tècniques complementàries.
Normes UNE d'obligat compliment

08

Instal·lacions de protecció contra incendis



Recomanacions de les Entitats d’Inspecció i Control (EIC).

09

Control i gestió centralitzada de l’edifici



Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball



Recomanacions de les Companyies Subministradores

10

Sales tècniques, passos d’instal·lacions i manteniment



PRODUCCIÓ CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
01. CRITERIS PER A LA DEFINCIÓ DE SISTEMES
La proposta d’instal·lacions es basa en la combinació de mesures d’estalvi i eficiència energètica i la
viabilitat d’execució i manteniment, s’analitzen els usos de l’equipament i les seves sinèrgies de manera
que la pròpia lògica dels usos sigui part integrant dels sistemes d’estalvi energètic.
Pel que respecta als sistemes tecnològics s’ha apostat per elements d’alta eficiència i per la
centralització dels sistemes, permetent un alt estalvi energètic (objectiu consum nZEB) a la vegada que
obtenim una simplicitat d’ús i manteniment, concentrant els equips en sales tècniques.
Tanmateix la proposta incorpora l’ús SISTEMES DE PRODUCCIÓ AMB’ENERGIES RENOVABLES i
mesures d’estalvi del CICLE DE L’AIGUA. Aquestes es resumeixen a continuació:
 AEROTÈRMIA: Per a la producció de climatització i aigua calenta sanitària (ACS).
 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA: Implementació del sistema pel consum elèctric de
l’edifici.
 REAPROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS: Per al sistema de reg exterior.
 REAPROFITAMENT AIGÜES GRISES: De les dutxes i rentamans per a alimentar els
inodors.
En base a aquestes premisses, les propostes dels sistemes que es descriuen en els següents apartats,
donen resposta als requeriments de l’equipament del projecte bàsic a considerar en la redacció del
projecte executiu.

Per a la producció d’energia de climatització i aigua calenta sanitària es disposarà d’una bomba de
calor (CO2) tipus “6tubs” d’alta eficiència amb recuperació total de calor, que permet aprofitar el calor
de condensació sobre la pròpia instal·lació de manera que el rendiment es duplica, ideal per sistemes
amb demandes simultànies de fred (deshumectació i sales de fitnes...) i calor (sales, escalfament de
vasos i consum d’ACS).
Es disposarà de sistemes d’evaporació / condensació externs, com el HUB energètic (planta soterrani) i
sistemes d’aire (condensador remot-aerotèrmia) ubicat a la planta coberta.
Per tal de garantir el compliment de les especificacions de la IT 1.2, Exigència d’eficiència energètica,
algun punt de la IT 1.1 i les condicions de seguretat marcades en la IT 1.3 el disseny de la instal·lació
en el que respecta a la producció i distribució d’energia es dissenya i dimensiona seguint els següents
preceptes:
La instal·lació que es descriu en els següents apartats està composada per els següents elements:


Generació de fred i calor per

bomba de calor aerotèrmica



La instal·lació és a:

4 tubs,



La distribució es:

cabal variable



El material emprat per a la distribució d’energia aigua
és:
polipropilè
El material de la instal·lació és:



La sala tècnica de producció de clima-ACS i bombes circuladores s’ubica en un sol espai en planta
soterrani, a fi d’afavorir el manteniment, costos d’implementació i control de les emissions sonores.

Esquema de producció fred i calor

Per tal de garantir el correcte funcionament del sistema de producció evitant una contínua parada i
posada en marxa del mateix, es dota a la instal·lació d’un element per a augmentar la inèrcia que tenen
de per si tota la xarxa de canonades.

DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA
La distribució d’energia es basarà en els següents conceptes:
 Acumulació en primari (fred i calor) per tal d’aprofitar al màxim l’energia de producció generada.
 L’acumulació de calor es realitza amb un dipòsit estratificat (HUB Energètic). Aquest sistema
optimitza el rendiment del sistema establint les corresponents prioritats d’ús, en funció de les
temperatures d’acumulació i demandes de la instal·lació.
 Distribució d’aigua a cabal variable, de manera que s’ajusta el moviment d’aigua a les
necessitats puntuals, minimitzant el consum energètic de bombeig.
 Sectorització dels circuits de distribució. Es realitzaran per zones, de manera que les bombes
circuladores només aportaran energia als espais en funcionament o amb demanda.

Ubicació sala tècnica producció i distribució de clima i ACS
Els circuits primaris es preveuran a cabal constant per tal d’optimitzar el funcionament de la unitat
productora, aquesta disposarà de un grup de bombeig calculat per el cabal nominal de la màquina per
a les pèrdues de pressió assignades al circuit primari. Aquest grup de bombeig es composa d’una
bomba bessona (un rodet amb doble motor).
Les temperatures previstes en els diferents circuits emprats com a medi de transmissió d’energia en
contacte amb el sistema de producció queden reflectides en la següent taula:
Aigua freda climatització

Aigua calenta Bomba de
calor

Impulsió

[º C]

7

45

Retorn

[º C]

12

40

Salt tèrmic

[º C]

5

45

El material previst és polipropilè.

El circuit secundari serà a cabal variable. Cada circuit disposarà de un grup de bombeig calculat per el
cabal ajustat a la demanda tèrmica del circuit i a les seves pèrdues de pressió. Aquest grup de bombeig
es composa de dues o tres bombes iguales.
Per tal d’optimitzar el funcionament dels grups de bombeig, s’ha considerat la relació de l’horari de
funcionament de les diferents zones, així com la variació en el temps de les condicions tèrmiques.
Les canonades exteriors o en sala tècnica de coberta es protegiran de les inclemències
meteorològiques amb un forro protector d’alumini. Les canonades circularan per espais destinades a
aquest fi, especialment galeries tècniques i muntants específics.

TRACTAMENT D’ESPAIS
Per al tractament dels espais es preveuen Unitats de Tractament d’Aire (UTA), amb els següents
criteris i seccions incorporades:
 SECTORITZACIÓ: Es disposarà d’una unitat per espai, a fi i efecte d’adequar el funcionament a
les necessitats de cada sala (demanda i ús en el temps), vinculats al sistema de gestió per
evitar l’ús sense presència.
 FREE-COOLING: Genera estalvis d’entre el 30 i el 40% especialment en temporades
intermèdies i a l’hivern quan la demanada de fred a l’interior de la sala, pugui ser realitzada per
l’entrada d’aire exterior sense aportació energètica addicional.
 RECUPERADORS ROTATIUS ENTÀLPICS DE CALOR: Aquest permeten tenir un control
directe sobre la temperatura i humitat relativa de l’aire, amb un coeficient d’eficiència d’un 85%
en la recuperació d’energia del sistema de ventilació (entrada aire exterior i extracció d’aire).
 FANCOILS: Implementació de fàcils per a les petites sales (infermeria, despatxos....).
 VENTILADORS: Ventiladors tipus EC (electrònicament commutats) i variadors de freqüència
incorporats que permeten adaptar el cabal necessari en funció de la demanda, disminuint el
consum elèctric en el seu funcionament.
 ELEMENTS DIFUSORS: Instal·lació d’elements difusors adequats a cada espai, per tal de
disposar de la màxima eficiència i confort dels usuaris, així com realitzar impulsions contra
vidres, en especial en l’espai piscina per evitar condensacions.

Ubicació UTA planta soterrani

Les extraccions dels espais no climatitzats, es realitzaran amb caixes de ventilació centrífugues de baix
consum i baix nivell sonor.
Les UTA s’ubicaran en les sales tècniques de planta soterrani i planta coberta, a fi i efecte de
minimitzar el recorregut dels conductes d’impulsió i retorn dels espais, i l’extracció d’aire i aportació
d’aire exterior.
Es preveu la incorporació de mesures correctores per la insonorització dels equips (panells acústics i
silenciadors en impulsió i retorn).

Ubicació UTA planta coberta

UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE

03. INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT , EVACUACIÓ I TRACTAMENT D’AIGUA

En general el tractament d’aire es farà a través d’unitats de panell sandvitx de 45 mm de gruix amb
element interior absorbent. Les seccions de ventilació portaran aïllament acústic. Per ajustar els cabals
es dotaran de ventiladors amb motors EC. Totes les UTA’s disposaran de sistema de refredament
gratuït d’aire exterior (freecooling) i recuperador rotatiu entàlpic de calor.
Les bateries de bescanvi tèrmic entre els circuits de distribució i l’aire de tractament es calculen partint
dels salts tèrmics previstos en els circuits de distribució, que tal i com s’indicava en l’apartat de
producció, són els definits en la següent taula:
Circuit

Fred

Calor

Impulsió

7 oC

45 oC

12 oC

40 oC

5 oC

5 oC

Retorn
Salt tèrmic

CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ
Les conduccions d’aire des de les unitats terminals fins als espais es realitzarà amb conducte tipus
sandvitx alumini i malla de reforç - llana de vidre - malla tèxtil de fils de vidre termoprensada en alguns
espais amb cel ras o xapa d’acer galvanitzat junta meto aïllat.
Els conductes circularan per sostres i muntants d’instal·lacions. Es deixaran trapes i registres per poder
fer la neteja interior dels conductes cada 10 metres.
ELEMENTS DE DIFUSIÓ
La difusió es realitzarà amb elements de mercat que compleixin les necessitats tècniques de l’espai
tractat, en quan a cabals, pèrdues de pressió, prestacions acústiques i d’abast de la vena d’aire i alhora
tinguin una integració arquitectònica adient amb la resta d’elements de l’espai.
RENOVACIÓ D’AIRE
L’aportació i extracció d’aire dels diferents recintes es realitzarà en funció de la tipologia AE de
cadascun d’ells, segons s’especifica en la IT 1.1.4.2.5, i l’aportació necessària en funció de la tipologia
IDA de la IT 1.1.4.2.2.
S’utilitzaran o els propis climatitzador de tractament dels espais o climatitzadors exclusius per aire
exterior per les zones que disposin de fancoils zonals.
Les conduccions d’aire des de les preses d’aire d’extracció fins als sistemes de tractament o
recuperació, així com els trams de captació es realitzarà amb conducte tipus xapa d’acer galvanitzat
junta meto aïllat.

GENERALITATS CICLE DE L’AIGUA
Per a les instal·lacions de fontaneria i sanejament es preveuen les següents mesures, amb la finalitat
de reduir al màxim el consum de l’aigua i optimitzar el seu ús:

 AIXETES DE BAIX CABAL, AMB POLSADOR TEMPORITZAT I AIREJADORS
INCORPORATS
 REAPROFITAMENT D’AIGÜES PLUVIALS: Per al seu ús en el sistema de reg exterior.
 REAPROFITAMENT D’AIGÜES GRISES: De dutxes i rentamans per a la xarxa
d’inodors.
 DESCALCIFICADOR EN L’ESCOMESA: A fi i efecte d’allargar la vida útil dels
components.

En aquest sentit, les canonades especificades no han de ser modificades, han de ser resistents a la
corrosió interior, han de poder treballar en les condicions especificades en el projecte (pressions i
temperatures) i no han de presentar incompatibilitat electroquímica entre sifons.

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Per a la confecció del present projecte seguiran les següents normatives i reglamentacions:



RITE 2013 Versió consolidada (B.O.E 9 de setembre del 2013) del R.D 1027/2007,
de 20 de juliol (B.O.E 29 de agosto de 2007). Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques
en Edificis
CTE. Codi tècnic de l’edificació. Reial decret. 314/2006 de 17 de març de 2.006



Decret d’Ecoeficiència. Decret 21/2006, de 14 de febrer de 2.006





Reglament d'Aparells a Pressió, i Instruccions tècniques complementaries. R.D.
1.244/79
Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques i les seves
Instruccions tècniques complementàries.
Normes UNE d'obligat compliment



Recomanacions de les Entitats d’Inspecció i Control (EIC).



Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball



Recomanacions de les Companyies Subministradores



La instal·lació es basa en els següents conceptes:


Escomesa

Única per a tots els consumidors



Tractament

Filtratge / descalcificació.



Acumulació

Sense acumulació



Pressió

Sense equips de sobreelevació



Distribució

Sense equips de sobreelevació

CRITERIS DE TRAÇAT
Les canonades aniran vistes en els recorreguts generals per cel ras, sempre que sigui possible, i
encastades en les baixades. En aquest darrer cas aniran protegides amb tub corrugat de simple paret
per diferenciar aigua freda i calenta.
En els falsos sostres totes aniran aïllades, tant les d’aigua freda per evitar condensacions com les de
calenta per evitar pèrdues de temperatura.
La circulació de canonades es farà de tal manera que no resultin afectades per focus de calor i per tant
es separaran de canonades d’aigua calenta per a calefacció com a mínim 4 cm. Sempre circularan per
sota de distribucions elèctriques o de telecomunicacions, separant-se com a mínim 30 cm si circulen en
paral·lel. Si cohabiten amb canonades de gas, es distanciaran un mínim de 3cm.
Els materials a instal·lar compliran les especificacions del RD 140/2003 en relació a la producció de
substàncies que poguessin alterar les condicions de l’aigua de boca.

La distribució interior ha estat tota ella prevista

Polipropilè

ESCOMESA I COMPTATGE
L’escomesa de l’edifici entra per l’Avinguda Arraona.
La instal·lació sotmesa a estudi seguirà el principi de xarxa amb comptador únic, i per tant es basaran
en l’esquema 3.1 de DB HS 4 del CTE.
L’escomesa comptarà com a mínim de:




una clau de presa o collarí de presa en càrrega, sobre la canonada de distribució de la xarxa
exterior de subministrament que doni pas a l’escomesa
un tub d’escomesa que connecti la clau de presa amb la clau de tall general
una clau de tall a l’exterior de la propietat

Aquesta es realitza des de la via pública i comptarà amb una en la que s’ubicarà tots els elements
especificats per la Companyia subministradora en el seu Plec de Condicions Tècniques.
INSTAL·LACIÓ GENERAL
Un cop entrem a l’edifici la instal·lació disposarà de clau de tall, que permeti la interrupció del servei a
tots els elements, situada en zona comú i accessible per a la seva manipulació i convenientment
senyalitzada. Es posarà un filtre de malla tipus Y passada la clau general de l’edifici.
Aquest retindrà tots els residus i elements que puguin donar lloc a corrosions o mal funcionaments de
la instal·lació interior. El llindar de filtratge estarà entre les 25 i 50 μm, i disposarà de malla d’acer
inoxidable amb bany de plata. Es disposaran les vàlvules necessàries per a poder-ne realitzar una
neteja periòdica.
Les canonades interiors circularan per els espais destinats a tal efecte i sempre per espais d’ús comú
de l’edifici. Els muntants seran recintes o forats construïts per a aquest efecte que podran ser
compartits només amb d’altres instal·lacions d’aigua i seran registrables per a manteniment.
En tot muntant s’instal·larà una vàlvula de retenció a la part inferior, una clau de tall per a operacions de
manteniment i d’un buidatge, mentre que en la part superior es disposarà d’elements de purga amb
separadors d’aire.
En cada derivació hi haurà sempre vàlvules de tall tipus esfera en el cas que quedin dins de fals sostre,
i també en cada entrada a recinte humit. En aquest cas seran de pas recte – fins a DN25 - soldades i
per encastar del tipus amb maneta per anar vista i embellidors. Quan es superi el DN25 seran del tipus
esfera per anar a fals sostre.
Cada aparell sanitari que ho permeti (rentamans, piques, inodors, bidets, ...), anirà connectat amb
maneguets flexibles i incorporarà sempre una vàlvula tipus escaire per a poder tallar-li el
subministrament d’aigua en cas de necessitat.

La distribució horitzontal de la canonada seguirà sent per fals sostre, amb els mateixos condicionants
que els passos pels passadissos, encastant-se únicament les baixades.
AIGUA CALENTA SANITÀRIA
La instal·lació objecte d’estudi disposa de d’aigua calenta sanitària, per a donar servei a les dutxes de
l’equipament. Per tal de donar compliment a la protecció contra la legionel·losi, totes les dutxes
disposaran d’aixetes termostàtiques, temporitzades i amb regulació, que permet arribar fins a darrer
punt de consum amb les temperatures reglamentàries.







La xarxa soterrada haurà de ser registrable com a mínim cada 15 m en trams rectes i a cada
canvi de direcció o peu de baixant, mitjançant pericó.
Les unions es faran amb accessori amb junta de goma. S’admetran solucions a base de
termofusió sempre que siguin materials homologats i de reconeguda experiència.
No existirà cap mena de interconnexió entre la instal·lació de sanejament i la d’aigua de boca
Els aparells o zones on es produeixin greixos o olis susceptibles de ser evacuats es tractaran
abans del seu abocament a la xarxa mitjançant sistemes de decantació o separadors de
greixos.
Totes les canonades d’evacuació hauran de portar anell intumescent en el seu pas entre
diferents sectors d’incendi.

EVACUACIÓ D’AIGUA

La instal·lació es basa en els següents conceptes:

Reglamentació tècnica a la que s'està subjecte:

Connexió a clavegueram:

Separativa

Acumulació i bombeig:

Amb acumulació d’aigües pluvials i aigües grises



Codi Tècnic de l’edificació (CTE), Real Decret 314/2006 del 17 de març.



Decret d’ecoeficiència 21/2006 de 14 febrer pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, 15 de setembre de 1986.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de
poblacions. Preceptiu a la realització de subministrament, explotacions de serveis o
execució de les obres i col·locació de les canonades i altres peces especials
necessàries per a formar conduccions de sanejament, el projecte, execució,
inspecció, direcció i explotació pertanyen al MOPU.





Recomanacions NTE-ISA. Ordre del Ministeri de l'Habitatge, 6 de març de 1973.



Reglamentacions i recomanacions de la Junta de Sanejament de Catalunya.



Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de sanejament de
poblacions.
Normes UNE associades



A continuació es descriuen les diferents parts que composaran les xarxes d’evacuació:
Seran els diferents punts origen de xarxa d’evacuació, en general els aparells sanitaris i resta
d’aparells, electrodomèstics o maquinària que sigui productora d’aigua susceptible de ser recollida
(d’aigua corrent, de condensació, procedents de sistemes de neteja, buidatge d’instal·lacions i circuits,
procedents de processos de neteja,...).
Per altre banda seran punts de recollida els elements destinats a la captació d’aigua de pluja,
escorrentia, sobreeixidors de qualsevol tipus de volum d’acumulació d’aigua,...
Cada punt de recollida es caracteritzarà per la xarxa a la que pertany, l’element a recollir i el seu cabal
estimat d’aigua a evacuar.
Cada punt de recollida haurà d’estar separat de la xarxa de clavegueram, com a mínim per un
tancament hidràulic. D’aquesta manera s’evitaran passos d’olors de les xarxes generals als espais on
s’ubiquen els punts de recollida.

Bases de disseny

Els taps hidràulics podran aconseguir-se mitjançant sifó, pot sifònic, arqueta sifònica o bunera sifònica.

El conjunt, les instal·lacions parcials i els equips components del sistema proposat han estat projectats
tenint en compte les següents consideracions base:

Compliran les següents consideracions:

 Xarxa separativa aigües pluvials, fecals i grises.
 L’evacuació de les mateixes es realitzarà per gravetat directament a la xarxa pública de
clavegueram (fecals), i al dipòsits d’acumulació i tractament (pluvials i grises), disposant aquests
de sobre-eixidors cap a la xarxa pública.
 La planta soterrani, pel fet de situar-se per sota de la cota de connexió a clavegueram, la seva
sortida a xarxa pública es realitzarà de forma bombejada si s’escau.

El conjunt de la instal·lació de sanejament s'ha projectat tenint en compte les següents consideracions:



En general la instal·lació funcionarà per gravetat segons indicacions del CTE-HS5. La part
corresponent a recollides de pluvials es realitzarà per un sistema sifònic d’evacuació d’aigües.
Les canonades seran de PP complint les normes UNE aplicables. Amb una pressió de 4 bar per
instal·lacions interiors i 6 bar per instal·lació soterrada. El diàmetre mínim considerat per
instal·lacions soterrades serà de 150mm.











Seran autonetejants, de forma que l’aigua pugui arrossegar sòlids en suspensió.
La superfície interior no podrà retenir matèries sòlides
No tindrà parts mòbils que impedeixin el seu correcte funcionament.
Seran registrables i mantenibles.
La seva alçada de tancament hidràulic haurà de ser 50mm per usos continuats i 70mm per usos
discontinus. L’alçada màxima serà de 100mm. La seva corona haurà d’estar a una alçada igual
o menor a 60cm per sota de la vàlvula de desguàs de l’aparell. El seu diàmetre serà igual o
major que el diàmetre de la vàlvula de desguàs de l’aparell i igual o menor que el ramal on es
connecta.
S’instal·larà el més a prop possible de l’aparell que serveix.
No s’instal·laran els sistemes de tancament hidràulic en sèrie respecte als aparells.
Els safareig, piques de cuina, aparells de bombeig (rentadores i rentavaixelles) hauran de portar
sifó individual.

La xarxa d’evacuació és aquella que connecta els punts de recollida amb la sortida de l’edifici. Estarà
composada per canonades en vertical i en horitzontal.

conjuntament amb els gestors de la xarxa pública la validesa de la connexió plantejada i les
característiques de la xarxa en el punt de connexió.

La xarxa vertical d’evacuació, la composen els baixants generals (canonades i accessoris) que
transporten els residus des de la seva cota de producció fins a la cota de sortida de l’edifici o pou de
recollida (quan estigui per sota del punt de connexió a xarxa urbana).

Es preveu l’estudi d’evacuació d’aigües pluvials amb sistema sifònic.

La xarxa horitzontal d’evacuació, la composen les canonades i accessoris que connecten els punts de
recollida amb la xarxa vertical.
Quedarà dividida entre ramals i col·lectors (suspesos o soterrats). Els col·lectors suspesos seran
insonoritzats, com a mínim en el pas per zones susceptibles d’esser ocupades per persones.
Les canonades que hagin d’anar soterrades, sense possibilitat de registre es sobredimensionaran en 1
diàmetre per sobre del recomanat pel cabal de càlcul, amb un mínim de 150mm.
Els col·lectors penjats hauran de tenir una pendent mínima del 2%, excepte en zones on les cotes
impedeixin aquest fet, on es podria arribar a una pendent mínima del 1%.
S’hauran de preveure punts de registre a la xarxa de col·lectors com a mínim cada 15 m.
Les connexions entre col·lectors horitzontals i baixants verticals en trams d’inici de recollida es
realitzaran mitjançant peça especial “injert” (i no amb colze). De tal manera que la experiència del
col·lector sigui de tram recte i a l’extrem de la peça final s’afegirà un tap cec amb rosca per poder
registrar la xarxa.
En els col·lectors soterrats, les canonades han de disposar-se en rases adequades tal com s’estableix
a l’apartat 5.4.3 del CTE, situats per sota de la xarxa de distribució d’aigua potable. Hauran de tenir una
pendent mínima del 2%. S’ha de disposar de registre cada 15 m com a mínim.

Els avantatges considerats són:



Màxim aprofitament dels espais, per la reducció del diàmetre de les canonades i col·lectors
sense pendent.
Sistemes amb boneres perimetrals de doble recollida (normal i emergència)

TRACTAMENT D’AIGUA
Es preveu el tractament de l’aigua de la recollida d’aigües grises i pluvials, així com la depuració dels
vasos de piscina.

El diàmetre de canonades de trams soterrats serà com a mínim 150 mm, en general, excepte quan
només es reculli un aparell diferent de inodor o abocador on podrà ser de 110mm.
Subsistemes de ventilació de la xarxa de sanejament, disposaran de sistema de ventilació totes les
xarxes d’evacuació de l’edifici.
Pous i sistemes de bombeig
En el cas de punts de recollida per sota de la cota de connexió al clavegueram, aquesta recollida
s’haurà de portar fins un dipòsit o pou acumulador. Posteriorment i mitjançant equips de bombeig
adequats es portaran fins la cota de connexió a clavegueram.
Qualsevol connexió entre xarxes a pressió i per gravetat es realitzarà intercalant sistema de retenció
per evitar refluxos d’aigua.
El sistema de bombeig es composarà sempre de 2 bombes en funcionament alternatiu amb sistema de
tall, mitjançant cisalla, al rodet. Hi haurà sistema de gestió del sistema comunicat amb el centre de
control.

Sortida i connexió a xarxa
Seran conseqüents amb el número i tipus de xarxes d’evacuació de que disposi l’edifici. Es composarà
de pericó sifònic o sifó fet a peces i canonada de connexió a clavegueram. La connexió es realitzarà
segons replanteig i situació de xarxa de clavegueram (preferiblement a pou). S’haurà de validar

Ubicació sales tècniques reaprofitament aigües grises i pluvials

La depuració per a cada vas de piscina es realitzarà amb els següents conceptes:
 Filtres de sílex.
 Sistema automàtic de tractament de l’aigua basat en brom o sals, més saludables que
el clor.
 Circulació de l’aigua per vasos desbordants en tot el perímetre i preses de fons per dur
l’aigua als vasos de compensació.
 Grups de bombeig de l’aigua tractada amb boques d’impulsió, obtenint una filtració
homogènia de tot el vas.
 Previsió tractament mitjançant Ultraviolats (UV): By-pass en la instal·lació per la
possible incorporació del sistema sense haver de modificar la instal·lació.

 Integració de tots els paràmetres de la instal·lació en el sistema de control.

04. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
ESCOMESES
Per normativa cal preveure l’espai per a la instal·lació d’un centre de transformació de mitja tensió. A
desenvolupar en fases posteriors (projecte executiu).
Cal disposar dels següents subministraments en baixa tensió:
 PRINCIPAL
 DE SOCORS

BAIXA TENSIÓ
Per a la confecció d'aquest projecte seguiran les següents normes i reglamentacions:

Esquema depuració



CTE. Codi tècnic de l’edificació. Reial decret. 314/2006 de 17 de març de 2.006



Decret d’Ecoeficiència. Decret 21/2006, de 14 de febrer de 2.006



REBT. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, R.D. 842/2002 de 2 d’agost de
2.002
Instruccions tècniques complementàries del REBT


ITC-BT-01

Terminologia



ITC-BT-02

Normes de referència al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió



ITC-BT-03

Instal·ladors autoritzats



ITC-BT-04

Documentació i posada en servei de les instal·lacions



ITC-BT-05

Verificacions i inspeccions



ITC-BT-06

Xarxes aèries per distribució en Baixa Tensió



ITC-BT-07

Xarxes subterrànies per distribució en Baixa Tensió



ITC-BT-08

Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de
distribució d’energia elèctrica



ITC-BT-10

Previsió de càrregues per a subministraments en Baixa Tensió



ITC-BT-11

Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses



ITC-BT-12

Instal·lacions d’enllaç. Esquemes



ITC-BT-13

Instal·lacions d’enllaç. Caixes generals de protecció



ITC-BT-14

Instal·lacions d’enllaç. Línia general d’alimentació



ITC-BT-15

Instal·lacions d’enllaç. Derivacions individuals






ITC-BT-16
ITC-BT-17

Instal·lacions d’enllaç. Comptadors: Ubicació i sistemes
d’instal·lació
Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals i individuals de
comanament i protecció

Es tracta d’una nova instal·lació que correspon al grup I (Locals de pública concurrència)



ITC-BT-18

Instal·lacions de posada a terra

CONTRACTACIÓ



ITC-BT-19

Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals

La contractació de l’energia es farà:



ITC-BT-20

Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d’instal·lació



Subministrament principal:

Baixa tensió



ITC-BT-21

Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores



Subministrament complementari:

Baixa tensió



ITC-BT-22

Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra
sobreintensitats



ITC-BT-23

Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions



ITC-BT-24

Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes
directes i indirectes



ITC-BT-28

Instal·lacions en locals de pública concurrència



ITC-BT-29

Prescripcions particulars per a instal·lacions elèctriques dels locals
amb risc d’incendi o explosió



ITC-BT-30

Instal·lacions en locals de característiques especials



ITC-BT-40

Instal·lacions generadores de Baixa Tensió



ITC-BT-43

Instal·lacions de receptors. Prescripcions generals



ITC-BT-44

Instal·lacions de receptors. Receptors per enllumenat



ITC-BT-47

Instal·lacions de receptors. Motors



ITC-BT-48

Instal·lacions de receptors. Transformadors i autotransformadors.
Reactàncies i rectificadors. Condensadors



Reial Decret 1955/2000, de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediment d’autorització
de instal·lacions d’energia elèctrica
Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel que es modifiquen determinades
disposicions relatives al sector elèctric.
Normes UNE d'obligat compliment



Recomanacions de les entitats d'inspecció i control EIC




Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel que es modifiquen determinades
disposicions relatives al sector elèctric.
Recomanacions de la Companyia Elèctrica



Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball



Cal tenir en compte que l’edifici queda catalogat segons l’article 2.1 del Capítol I de la Llei d’Ordenació
en l’Edificació, tal i com s’especifica en l’ Article 2.7 de la CTE com a edifici d’ús Pública concurrència.

COMPANYIA SUBMINISTRADORA
Tots els elements d’enllaç es regiran per les especificacions del REBT i per les normatives particulars
de connexionat de la companyia.
El subministrament es realitzarà a través de cables procedents de la xarxa de distribució pública de la
Companyia.
POSADA A TERRA
La posada a terra de l’edifici s’ajustarà a tot el que estableix la ITC-BT-18. L’edifici compta amb
posades a terra separades i independents, amb possible connexió a posteriori segons els requeriments
tècnics de l’usuari i la companyia subministradora:




Posada a terra separada i independent per al centre de transformació.
Posada a terra separada i independent per a la instal·lació de Baixa Tensió de l’edifici.
Posada a terra separada i independent per a la instal·lació de parallamps.

Com a bases més importants tenim:









La posada a terra garantirà una resistència entre els conductors de protecció i el terreny inferior
al que estipula el reglament. Es col·locarà un pont de comprovació per a realitzar les mesures
periòdiques de manteniment del valor de la resistència a terra de la xarxa abans d’arribar a les
barres equipotencials dels quadres.
Es preveu un sistema de protecció catòdica del conductor i piques de terra soterrades per a
prolongar la vida útil del sistema de posada a terra.
Del Quadre General de Distribució als aparells de consum s'hi arribarà amb un conductor de
coure d'igual secció i tensió nominal que els conductors actius inferiors o igual a 16 mm2 i de
secció la meitat per a les seccions dels conductors actius superiors a 16 mm2. L'aïllament
exterior del cable de protecció serà, en general, de color verd - groc.
A la xarxa de terres equipotencial es connectaran les parts metàl·liques dels armaris de
protecció i maniobra, maquinària i lluminàries, així com els motors, i equips. Les connexions es
realitzaran o be amb terminal cargolades o be amb soldadura aluminotèrmica. No
s'interrompran els circuits de terra amb seccionadors, fusibles, interruptors manuals o
automàtics
Les safates metàl·liques i el fals terra estaran units a la xarxa a terra mitjançant un conductor
de coure nu de 16 mm2. En el cas del fals terra, es realitzarà una malla de 1,5 m.

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA

SAFATES

La instal·lació es basa en els següents conceptes:

Les safates s’empraran generalment per a traçats troncals. No es compartiran amb els de senyals
dèbils, i en tot cas es posaran a una distancia mínima de 30 cm. Les safates aniran fixades a sostre o
paret dels tancaments mitjançant suports apropiats de angulars o prefabricats.



Subministrament principal

CT companyia subministradora



Distribució quadres

Quadres per planta/zona



Característiques
terra

posada

a Esquema TT (CT, GE, parallamps disposen de posades a
terra independents)

QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ
El quadre general es col·locarà en el punt més pròxim a l’entrada de l’escomesa o de la derivació
individual. En el nostre cas s’ubicarà en la sala prevista a tal efecte en planta soterrani:

Es connectaran a terra mitjançant un cable de coure nu, garantint una correcta continuïtat.
TUBS
Les línies discorreran generalment dintre de tub lliure d’halògens tipus corrugat reforçat d’execució
encastada a la paret o per a connexionat d’elements terminals en cel rasos o amb tubs rígids en
instal·lacions vistes.
Es disposaran caixes de connexió o derivació de dimensions adequades als diàmetres dels tubs que
accedeixin a la caixa. Aquestes caixes seran de PVC i estaran provistes amb regletes de connexió per
a la realització de enllaços. No es permetrà, sota cap concepte, enllaços a l'interior dels tubs.
Els tubs per les línies de força electromotriu seran independents dels tubs d'enllumenat normal o
d'emergència.
DESCRIPCIÓ DE CABLES CONDUCTORS
Es realitzarà mitjançant cables de coure unipolars amb aïllament denominació UNE RZ1-K 0,6/1 kV i
07Z-K 450/750V, sense emissió d’halògens i no propagador de la flama.
PROTECCIONS
Tota la instal·lació elèctrica de l’edifici estarà protegida segons les especificacions del REBT. Les
proteccions que es generen, queden definides en els següents apartats:
CONTRA CONTACTES DIRECTES
La protecció contra contactes directes de les parts actives de la instal·lació es realitza d’acord a la ITCBT-024 mitjançant el cobriment aïllant apropiat, tubs protectors, caixes, envolcalls de quadres,
llumeneres i interposició d’obstacles com a mesures d’allunyament de tal manera que cap punt de la
instal·lació en tensió sigui accessible directament a persones, necessitant-se eines determinades per a
accedir-hi.
Es realitzarà la protecció dels conductors contra esforços mecànics mitjançant doble aïllament dels
mateixos, instal·lació dins de tubulars o canalitzacions de protecció en aquells sistemes d’instal·lació
que ho requereixen segons les ITC del reglament.
CONTRA CONTACTES INDIRECTES I FUITES

Ubicació sala de baixa tensió i conversors FV
Des dels diferents quadres de protecció i control partiran les línies d’alimentació als quadres secundaris
o a consumidors .Les canalitzacions seran del tipus següent:




Safata metàl·lica
Tub rígid.
Tubs corrugats.

La protecció contra contactes indirectes està formada per la posada a terra de totes les parts
metàl·liques de la instal·lació, incloent les carcasses dels equips consumidors elèctrics a l’abast de
persones, i s’ajustarà a tot el que prescriu la ITC-BT-18.
El conductor de protecció serà un cable de coure d'idèntiques característiques en tots els casos que el
neutre de la línia protegida, i anirà associat amb dispositius de tall per corrents de defecte consistents
en interruptors diferencials d’alta sensibilitat.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Implementació d’energia solar fotovoltaica com a ajuda complementaria als sistemes elèctrics de
l’edifici.
El camps de captadors s’ubicarà en la planta coberta, i les bateries en planta soterrani-1.

El control de la instal·lació solar estarà format per un equip de monitorització, amb capacitat per a
mostrar els valors instantanis de tots els paràmetres elèctrics dels inversors. El control del sistema solar
estarà integrat per un sistema de comptatge on es comptabilitzarà l’energia generada i consumida i a
un mòdem per a poder fer una lectura remota dels paràmetres de la instal·lació així com per poder
transmetre alarmes al sistema de manteniment.

05. INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT
L’enllumenat de l’equipament contemplarà les següents premisses:
 Suport de la llum natural: Es disposarà d’un sistema d’il·luminació artificial per mitjà de
llumeneres d’alta eficiència i tecnologia LED, per aconseguir una il·luminació general i il·luminar
els punts de treball.
 Sistemes de regulació: El sistema d’il·luminació interior en funció de l’entrada de llum exterior,
afavorint l’eficiència de la il·luminació natural com a aportació gratuïta, i també en funció de la
presència, per evitar enceses d’espais no ocupats, tot vinculat al sistema de gestió de l’edifici.
Per a la confecció del present projecte seguiran les següents normatives i reglamentacions:

Ubicació capadors solars fotovoltaics

La orientació optima dels captadors solars és cap al sud amb un azimut de 0º, la inclinació serà la
marcada per la coberta plana, on es recolzaran les plaques, quedant protegides davant de l’acció
directe del vent.
Els captadors solars es col·locaran sobreposats sobre la coberta plana, mitjançant fixacions adequades
aportades pel fabricant que no generin perforacions.
Es preveurà captadors d’alt rendiment per tal d’augmentar els nivells de producció al màxim de la
instal·lació.
Els camps de captació estaran situats sobre una estructura auxiliar a la coberta de l’edifici, i els
convertidors estaran ubicats a la sala tècnica de la planta soterrani (sala de baixa tensió) on s’ubicaran
els quadres elèctrics associats a la instal·lació fotovoltaica. La injecció del fotovoltaic es realitzarà
directament al quadre general de distribució de l’edifici (a la seva part de subministrament normal).
Un cop l’energia produïda s’ha transformat de corrent continua a corrent alterna, hi ha una línia en AC
que va fins a la sala de baixa tensió i al quadre general, i en aquest punt es comunica amb la
instal·lació elèctrica de l’edifici. El comptatge de producció d’energia es realitzarà a la mateixa sala de
baixa tensió a prop del quadre general de l’edifici.



CTE. Codi tècnic de l’edificació. Reial decret. 314/2006 de 17 de març de 2.006



Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decreto 842/2002) i Instruccions
Tècniques Complementàries, concretament les nomenades a continuació:
ITC-BT-01

Terminologia

ITC-BT-02

Normes de referència al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió

ITC-BT-09

Instal·lacions d’enllumenat exterior

ITC-BT-18

Instal·lacions de posada a terra

ITC-BT-19

Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals

ITC-BT-20

Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d’instal·lació

ITC-BT-21

Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores

ITC-BT-22

Instal·lacions
interiors
sobreintensitats

o

receptores.

Protecció

contra

ITC-BT-23

Instal·lacions
sobretensions

o

receptores.

Protecció

contra

ITC-BT-24

Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes
directes i indirectes

ITC-BT-28

Instal·lacions en locals de pública concurrència

ITC-BT-29

Prescripcions particulars per a instal·lacions elèctriques dels locals

interiors

amb risc d’incendi o explosió
ITC-BT-30

Instal·lacions en locals de característiques especials

ITC-BT-43

Instal·lacions de receptors. Prescripcions generals

ITC-BT-44

Instal·lacions de receptors. Receptors per enllumenat

ITC-BT-48

Instal·lacions de receptors. Transformadors i autotransformadors.
Reactàncies i rectificadors. Condensadors

ITC-BT-49

Instal·lacions elèctriques en mobles

ITC-BT-51

Instal·lacions de sistemes d’automatització, gestió tècnica de
l’energia i seguretat per habitatges i edificis



Normes UNE d'obligat compliment.



Recomanacions de les Companyies Subministradores



Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

NIVELLS D’ENLLUMENAT
Els equips d'enllumenat estan distribuïts per aconseguir els nivells lumínics adequats per a la realització
de l'activitat específica a cada sala.
Els nivells d’enllumenat s’ajustaran a les taules i a les disposicions de la UNE – EN 12464-1-2002:
En las instal·lacions per a enllumenat de locals o dependències on es reuneixi públic, el nombre de
línies secundàries i la seva disposició en relació amb el total de les llumeneres a alimentar haurà de ser
de manera que el tall de corrent en una d’elles no afecti a més de la tercera part del total de llumeneres
instal·lades en els locals o dependències que s’il·luminen alimentades per aquestes línies.

Valors límits d’eficiència energètica segons CTE DBHE
CRITERIS
Es distribuiran les enceses de manera que s’ajustin al màxim a les necessitats d’enllumenat de cada
espai, no tant sols a nivell general, sinó específicament en el temps.

De manera que en els locals de pública concurrència les llumeneres estaran repartides en almenys 3
diferencials per cada zona ocupable pel públic, de forma que l’obertura d’un diferencial no deixi fora de
servei més de 1/3 de les lluminàries.

Els espais amb presències puntuals es dotaran amb elements temporitzadors o de detecció de
presència per a complementar els sistema d’encesa

Les línies d’alimentació de les lluminàries d’emergència s’alimentaran d’un magnetotèrmic independent
i del diferencial que protegeixi les línies d’il·luminació amb més risc (locals on es reuneixi públic, etc.).
Només s’admetran 12 lluminàries d’emergència per línia.

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

En tots els passadissos i espais comuns hi haurà almenys una llumenera cada 50 m² alimentades per
circuits d’enllumenat permanent de vigilància. Aquestes línies permanents podran ser controlades
manualment mitjançant un interruptor en el quadre i/o un programador horari.

CRITERIS D’ESTALVI ENERGÈTIC
Els valors límits d’eficiència energètica de la instal·lació s’ajustaran a les taules següents :

Es preveuran línies independents per realitzar l'enllumenat d'emergència i senyalització. D'acord amb el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió no hi haurà en cap cas més de 12 punts alimentats per la
mateixa línia en la mateixa planta.
Les línies i canalitzacions seran del mateix tipus i característiques que l'enllumenat normal i les
seccions de cable de 2,5 mm² fins a les caixes de connexió dels equips autònoms. Les canalitzacions i
caixes de derivació seran en tot cas independents de les de força i enllumenat normal; per tant se
situaran separadors en l'interior de les safates per a la canalització de les línies d'emergència.

Els aparells autònoms d'emergència s'encendran automàticament en el cas de fallada de tensió de
xarxa (inferior al 70%), estant enceses un temps mínim d'una hora i mitja, donant la lluminositat
suficient a les zones de pas d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Els aparells autònoms amb bateria per a l’enllumenat d’emergència i senyalització seran conformes a
les normes aplicables (UNE 60598-2-22) i comptaran amb la preceptiva homologació del conjunt
llumenera, bateria i font d’alimentació, que serà aportat per l’instal·lador juntament amb la
documentació tècnica de la instal·lació.

06. INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
CABLATGE ESTRUCTURAT
S’equipararà d’una xarxa de telecomunicacions amb sala de rack en planta soterrani.

Constaran de dues llums, una d'elles permanentment encesa que farà les funcions de senyalització i
l'altra s'encendrà automàticament en cas de fallada de tensió de xarxa, estant encesa un temps mínim
d'una hora i mitja, donant una lluminositat suficient als recorreguts d’evacuació.
L’enllumenat d’emergència garantirà un nivell d’il·luminació mínim de 5 lux en els elements d’extinció
d’incendis, de 3 lux en la totalitat dels eixos dels recorreguts d’evacuació, i de 0,5 lux en qualsevol punt
ocupable.
Els nivells a assolir seran, doncs:
Zones

Situació

Nivell mínim
[lux]

Enllumenat interior evacuació zones
comunes

Emergència

5 lux

Enllumenat interior evacuació aparcament

Emergència

5 lux

Enllumenat interior aparcament

Normal

5 lux

Exterior zones comunes

Normal

5 lux

Les lluminàries d’emergència es col·locaran com a mínim a 2 m del nivell del terra i en tots els punts
que sigui necessari destacar un perill potencial tals com: les portes existents en els recorreguts
d’evacuació, en cada tram d’escales, en qualsevol canvi de nivell i en els canvis de direcció i
interseccions de passadissos. Per més detall, veure la documentació gràfica que s’adjunta amb el
projecte.

Sala de racks en planta soterrani

La instal·lació constarà dels següents elements:
 Rack general d’entrada: S’ubicarà en la sala tècnica ubicada en planta soterrani-1
 Sistema: Categoria (Cat-6A).
 Punts de treball
Està previst implementar un cablatge estructurat d’altes prestacions que permeti integrar, de forma
còmoda i senzilla, totes les normatives de transmissió que existeixen actualment, tant a l’entorn de
xarxes com a nivell de grans sistemes. Així mateix permetrà integrar dins els límits de la normativa
actual del canal de transmissions, que marca la categoria del cablatge exigida al projecte, aquells nous
protocols de transmissió que apareguin mitjançant adaptadors adequats de connector i impedància
durant la duració de la garantia del sistema pel fabricant del cablatge.
La creixent necessitat racionalització i flexibilitat de les comunicacions en els edificis ha provocat
l'aparició de sistemes de cablatge que eviten les deficiències que ofereix el cablatge tradicional.

Per tant, la solució està en un sistema de cablatge integral, que agrupa veu, dades i altres tecnologies
(multimèdia) a través d'elements normalitzats i topologies flexibles, que permeten l'adaptació a
qualsevol entorn, sense costos addicionals i, sense pèrdua temporal de la disponibilitat, complint amb
les premisses següents:






Sistemes Multiservei.
Alta Capacitat i Rendiment.
Disponibilitat i tolerància a les fallades.
Compliment dels estàndards vigents en cada moment.
Adaptabilitat i possibilitat de creixement de la instal·lació.

MEGAFONIA
Es dotarà a tot l’equipament d’un sistema de megafonia d’avisos, i previsió de preses per a les sales
d’activitats dirigides, fitnes-musculació i spinning.

07. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT
CONTROL D’ACCESOS, INTRUSSIME I CCTV
Es disposarà dels següents sistemes de control:
 CONTROL D’ACCESSOS: Sistema informatitzat a les diferents àrees i nivells de
protecció.
 INSTRUSSIME: Sistema de detecció perimetral mitjançant detectors de presència, de
barrera, obertura de portes i finestres i/o trencament de vidres.
 CCTV: Xarxa de càmeres en els accessos del recinte.
El Sistema de Protecció contra Intrusió es fonamenta en la protecció de l’ Edifici contra la intrusió al
mateix, així com la protecció individual d’equips i estances que per les seves característiques
requereixen d’ una actuació especial.
El Sistema proposat fonamenta la protecció de tots els accessos vulnerables des de l’Exterior.
Seguretat contra intrusió, control d'Accessos, vídeo vigilància amb un sistema integrat. Simplifica la
gestió mitjançant la connexió de tots els dispositius de seguretat i les seves funcions, amb operativitat
local o remota depenent de les seves necessitats.
Es protegiran les finestres amb sensors microfònics inercials capaços d’ adaptar-se a qualsevol
superfície i les portes exteriors amb contactes magnètics de superfície que incorporin una protecció
metàl·lica pel cablejat.
Les portes d’ emergència disposaran, a més, de tancaments electromagnètics, connectats a un
polsador manual d’ emergència ubicat al Centre de Control per tal de poder realitzar una obertura
manual en cas de fallada del Sistema automàtic.
El sistema haurà de poder realitzar comunicacions a través de port sèrie, mòdem i TCP/IP, per
transmetre senyals vitals a Central Receptora I Sistemes d’Integració de Seguretat. Igualment serà
capaç de rebre senyals de foc del Sistema de Detecció d’ incendi.

El panell de control serà l’element que governi la totalitat del sistema d’Intrusió. Es comunicarà amb el
elements de detecció mitjançant un bus de dades i tindrà capacitat per connectar la totalitat de senyals
més un 40% d’ aquestes per futures ampliacions.
CCTV
La instal·lació, també constarà d’uns gravadors digitals, que ens permetran gravar les imatges / d’un
sistema de vídeo intel·ligent basat en una plataforma IP.
El Sistema de Circuit Tancat de Televisió parteix de la base de donar cobertura visual de les parts més
vulnerables de l’edifici tant exteriors com interiors, mitjançant càmeres fixes.
S’instal·laran càmeres fixes commutables a l’exterior per donar cobertura a tots els accessos.
S’instal·laran càmeres interiors en color per cobrir visualment accessos a recintes on sigui necessari,
així com en passadissos per poder realitzar un seguiment visual quan calgui.
A les entrades als diferents edificis s’instal·laran càmeres i òptiques especials per contrallums de forma
que es pugui tenir una imatge de bona qualitat de totes les persones que accedeixin al recinte. Les
òptiques de totes les càmeres seran varifocals de forma que es puguin realitzar canvis en el pla de
visualització segons convingui.
S’ instal·larà una matriu de control per gestionar les senyals de vídeo. El Sistema ha de ser capaç de
gravar de manera simultània les càmeres en format digital tant a intervals determinats de temps com
per esdeveniments (detecció de moviment, alarmes,... ). Es disposarà de monitors per la visualització
de les càmeres.

SISTEMES DE PROTECCIÓ AL LLAMP
L’objectiu de la instal·lació, és protegir tot el recinte contra eventuals descàrregues elèctriques sobre el
mateix, canalitzant-les cap a terra.
Caldrà instal·lar parallamps en aquells edificis que superin els 43 metres d’alçada, en els quals es
manipulin substàncies tòxiques, radioactives, explosives o fàcilment inflamables i en tots aquells casos
en que la freqüència esperada d’impactes Ne sigui superior al risc admissible Na.
Ne = Ng·Ae·C1·10-6 [nºimpactes/any]
Ng es determina, segons les coordenades geogràfiques de l’emplaçament en el mapa següent:

On:

Comercial, Docent
Ng és la densitat d’impactes sobre el terreny (nºimpactes/any,km2) obtinguda del gràfic anterior.

Resta d’edificis

Ae és la superfície de captura equivalent del edifici aïllat en m2, que es la delimitada per una
línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del perímetre de l’edifici, sent H l’altura
de l’edifici en el punt del perímetre considerat.

1

Taula 1.5 Coeficient C5
5

C¹

Edificis la deterioració dels quals pot
interrompre un servei imprescindible
(hospitals, bombers,...) o pugui ocasionar un
impacte ambiental greu

Pròxim a altres edificis o arbres de la
mateixa alçada o més alts

0,5

Resta d’edificis

1

Rodejat d’edificis més baixos

0,75

C1 és el coeficient relacionat amb l’entorn, segons la taula següent:
Taula 1.1 Coeficient C¹
Situació del edifici

Aïllat

1

Aïllat sobre un cim o promontori

2

S’adjunta a continuació la fitxa de comprovació CTE-DBSUA-8:

El risc admissible ve determinat per l’expressió següent:

Na 

5,5
·10 3
C 2 ·C3 ·C 4 ·C5

On els coeficients C2, C3,C4 i C5 es determinen segons les taules següents:
Taula 1.2 Coeficient C²
Coberta metàl·lica

Coberta de formigó

Coberta de fusta

Estructura metàl·lica

0,5

1

2

Estructura de formigó

1

1

2,5

Estructura de fusta

2

2,5

3

Taula 1.3 Coeficient C³
Edifici amb contingut inflamable

3

Altres continguts

1

Taula 1.4 Coeficient C4
Edificis no ocupats normalment
Utilitats Pública Concurrència, Sanitària,

0,5
3

08. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Els edificis hauran de disposar dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que s’indiquen
en la taula 1.1 de l’apartat 1 de la Secció SI 4 de la CTE. El disseny, l’execució, la posta en marxa i el
manteniment de les instal·lacions, així com el seus materials, components i equips, hauran de complir
amb lo establert en el Reglament d’ Instal·lacions de Protecció contra Incendis (R.I.P.C.I).
L’equipament disposarà dels següents sistemes:





DETECCIÓ I ALARMA
EXTINCIÓ MANUAL
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
SENYALITZACIÓ VIES D’EVACUACIÓ I EQUIPS DE PCI.

DETECCIÓ I ALARMA
El sistema de detecció i alarma disposarà dels següents elements:





Central de detecció amb avaluació algorítmica. Optimització del temps de detecció i alarma.
Sirenes interiors i exteriors.
Detectors òptics.
Detectors lineals de fums: Per a grans espais diàfans, reducció del número d’elements
terminals.

EXTINCIÓ MANUAL
El sistema d’extinció manual disposarà dels següents elements normatius:
 Extintors portàtils de pols polivalent ABC i de CO2 en funció de la tipologia del risc d’incendi.
 Boques d’Incendi Equipades: Manegues de 25mm per a tot l’equipament.
 Hidrants exteriors: En els vials d’aproximació i propers als espais de maniobra per als SPEIS.
EXTINTORS PORTÀTILS
La instal·lació estarà composta per extintors. Es col·locaran extintors en tota la planta de manera que el
recorregut real en cada planta no superi des de tot origen d'evacuació fins a l'extintor més proper, una
distància de 15 m.
Aquests extintors seran de pols polivalent eficàcia 21A-113B. En tots aquells locals de risc especial
definits en l'apartat 2 de la Secció SI1, s'instal·laran extintors d'eficàcia 21A o 55B segons la classe de
foc previsible, i en les sales de màquines es col·locaran de pols i de CO2.
Els extintors, les seves característiques i especificacions, així com les condicions d’instal·lació,
s’ajustarà a la norma UNE 23.110.

BOQUES D’INCENDI EQUIPADES
És necessària aquesta instal·lació per tractar-se d’un edifici d’ús de Pública Concurrència de superfície
construïda superior a 500m². Els equips seran de 25mm.

La seva col·locació serà per tota la planta de manera que el recorregut real en cada planta no superi
des de tot origen d'evacuació fins a la manega més propera, una distància de 25 m.
Les boques d’incendi equipades, les seves característiques i especificacions, així com les condicions
d’instal·lació, s’ajustaran a les normes UNE 23.091, UNE 23.400 y UNE-EN 671.

HIDRANTS EXTERIORS
L’edifici haurà d’estar protegit per un hidrant per tractar-se d’un edifici d’ús Pública Concurrència de
superfície compresa entre 2.000m² i 10.000m².
Aquests seran de fàcil accessibilitat per als vehicles d'extinció d'incendis, per això es respectarà a l'hora
de fer la distribució de mobiliari urbà les dimensions mínimes necessàries per a que l'accessibilitat no
estigui impossibilitada.

En els punts on estan situats els equips de protecció contra incendis d'utilització manual, s'ha d’obtenir
un nivell de 5 lux. Per a la resta d'espais s'ha col·locat la il·luminació d'emergència de manera que
s'obtingui una correcta uniformitat.
CONTROL DE FUMS
ESCALES
Les escales protegides d’evacuació disposaran de ventilació natural mitjançant obertures o finestres
practicables a façana de al menys 1m² per planta, excepte l’escala1 que disposarà d’un sistema de
pressió diferencial conforme a EN 12101-6 per al control de fums, i disposarà de botonera per l’aturada
del sistema.

09. CONTROL I GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
SISTEMA D’ALARMA
Per tractar-se d’un edifici d’ús de Pública Concurrència de superfície construïda superior a 500m², cal
instal·lació d’alarma a l’edifici, segons taula 1.1 de l’apartat 1 de la Secció SI 4 de la citada norma.
Aquesta instal·lació fa possible la transmissió d’un senyal (automàticament mitjançant detectors o
manualment mitjançant els polsadors) des del lloc on es produeix l’incendi fins a una central vigilada.
SISTEMA DE DETECCIÓ
Per tractar-se d’un edifici d’ús de Pública Concurrència de superfície construïda superior a 1.000m², cal
instal·lació d’un sistema de detecció a l’edifici, segons taula 1.1 de l’apartat 1 de la Secció SI 4 de la
citada norma.
Els sistemes automàtics de detecció d’incendi i les seves característiques i especificacions s’ajustaran
a la norma UNE 23.007.
La instal·lació està composta per una xarxa de detectors òptics i detectors lineals de fums per als grans
espais.

SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Tots els mitjans de proteccions contra incendis d'utilització manual que no quedin fàcilment localitzables
estan assenyalats segons es descriu a la memòria sobre instal·lació de proteccions contra incendis i a
la documentació gràfica segons els detalls, segons normes UNE corresponents.
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d'energia, que entrarà automàticament en
funcionament en produir-se una errada d'alimentació a la instal·lació d'enllumenat normal.
S'entén per errada el descens de l'alimentació per sota del 70 % del valor nominal. L'autonomia de la
il·luminació d'emergència serà com a mínim d'1 hora. S'ha previst un nivell d'il·luminació d'1 lux al terra
en els recorreguts d'evacuació, mesurat a l'eix dels passadissos i escales.

Implantació d’un sistema de gestió de l’edifici per tal de:
 Optimitzar de forma automàtica el funcionament dels sistemes de l’edifici.
 Implementar un programa de seguiment energètic que permeti la optimització i presa de decisió
per part dels usuaris. Aquest sistema és flexible i permet, amb el control sistemàtic i l’anàlisi,
conèixer el funcionament real de la instal·lació i ajustar els paràmetres per racionalitzar el seu
ús. Tanmateix permet disposar de control remot amb un sistema d’integració, amb diferents
nivells d’actuació (visualització, modificació paràmetres, aturada o encesa dels sistemes....etc).

Es disposa un sistema de gestió que permetrà:






supervisió i control d’equips
adaptar el funcionament de les instal·lacions a les necessitats amb el mínim cost
obtenir informació objectiva i instantània de les instal·lacions
gestió de les alarmes de la instal·lació
registre històric de les dades variables

Tot això servirà per:





optimitzar el funcionament de les instal·lacions
optimitzar els consums d’energia
optimitzar els costos d’explotació i manteniment
adaptar i aportar prestacions complementàries de cara a millorar la qualitat del servei de les
instal·lacions

Per a aconseguir-ho s’implementarà:





un centre de control, que permetrà un accés còmode a l’usuari a través d’una interfície gràfica
un conjunt de controladors distribuïts
una sèrie d’equips de camp
la instal·lació elèctrica i cablatge associat

Per a la supervisió d’instal·lacions es disposarà d’un centre de control, que es dotarà de PC amb teclat i
monitor, mouse i impressora, com a lloc de treball de i gestió de les instal·lacions tècniques. A banda,
emprant la xarxa informàtica de l’edifici, el software implementat permetrà l’accés al sistema des de
qualsevol ordinador, sempre que disposi de les autoritzacions pertinents. Des d’aquests punts d’accés
es podrà actuar sobre tots els elements del sistema de gestió. Les funcions d’aquest ordinador central
(un o varis) són les de visualització i registre d’estats i alarmes de cada sistema així com el
manteniment dels plans horaris. L’ordinador del control centralitzat es posarà en el despatx del
personal de manteniment.

En tractar-se d’un sistema distribuït, tots els elements de regulació i control, tant els elements de camp
com els actuadors aniran lligats a subestacions autònomes que rebran ordres del sistema central per a
arribar a automatitzar el funcionament del sistema. Aquestes subestacions aniran lligades a l’ordinador
central a través d’un bus de comunicació, però en cas de fallada d’aquesta comunicació, aquests
elements poden funcionar independentment. Els reguladors o subestacions se situaran en els quadres
elèctrics de protecció i maniobra que manen a cada unitat o en quadres de control independents
propers a aquests.

10. SALES TÈCNIQUES, PASSOS D’INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT
El correcte manteniment de les instal·lacions s’inicia amb una fàcil conducció. La implantació com es
proposa d’un sistema de gestió i control integrat de les instal·lacions, permetrà de manera senzilla una
correcte conducció d’aquestes, que alhora, amb l’anàlisi de les variables que reculli (temperatures,
consums, horaris, ...), optimitzarà els paràmetres de funcionament, generant estalvis energètics sense
fer inversions, només per ajust d’usos.

Per a realitzar-ho, el sistema de gestió disposa de la següent arquitectura:

Els sistemes d’instal·lacions per a equipaments amb piscines, principalment pel que respecte a
instal·lacions d’electricitat i enllumenat i les de climatització, requereixen de revisions constants per a
un correcte manteniment predictiu, i la facilitat d’accés per un correcte manteniment correctiu.

INTERNET
XARXA ETHERNET TCP/IP

Zafh.net
(Alemanya)

UB / HESPUL

El fet de disposar d’espais tècnics per a les instal·lacions principals garanteix la facilitat del
manteniment per part dels equips humans destinats a tal efecte, i per tant la facilitat per a un
manteniment correctiu. Seran, per tant, equips de fàcil accés i que permetran arribar a totes les seves
parts susceptibles de manteniment. Aquest fet també garantirà la fàcil implantació de manteniments
normatius.
Les sales tècniques es concentren principalment en la planta soterrani-1, també d’equips en planta
coberta per a la instal·lació de les unitats de tractament d’aire o de ventilació. L’accés als espais tècnics
es realitzen principalment per circulacions independents a la dels usuaris de l’edifici.

FITXES INSTALꞏLACIONS

HE0

Limitació delconsum 
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R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  CEM CAN CASABLANQUES EDIFICI 1



DADES
Tipusd’intervenció:

✔

Obranova

Ampliaciód’edificiexistent

Habitatges

Sup.Útil=


Úsdel’edifici:
✔

 

m2 

A l t r e  ú s :  PÚBLICA CONCURRÈNCIA




Zonaclimàticahivern:



A

✔

B

C

D

E



EXIGÈNCIA
Edificisd’úshabitatge
Elconsumenergèticd’energiaprimàrianorenovabledel’edificiodelapartampliadanohadesuperarel
valorlímitCep,limenfunciódelazonaclimàtica
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Clima



A

Cepч 40 

1000
S



kWͼh/m2ͼany





B

Cepч 45 

1000
S



kWͼh/m2ͼany





C

Cepч 50 

1500
S



kWͼh/m2ͼany





D

Cepч 60 

3000
S



kWͼh/m2ͼany





E

Cepч 70 

4000
S



kWͼh/m2ͼany





✔



C o n s u m  e n e r g è t i c  d ’ e n e r g i a  p r i m à r i a , Cep











Edificisd’úsdiferentald’habitatge
Laqualificacióenergèticaperal’indicador“consumenergèticd’energiaprimàrianorenovable”del’edificiola
partampliadahadeserd’unaeficiènciaigualosuperioralaclasseB,d’acordalprocedimentbàsicperala
certificaciód’eficiènciaenergèticadelsedificis.

HE1

Limitació delademandaenergètica 

Projectebàsic





 Obranovaiampliació
altresusosdiferentsd’habitatge


R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e : CEM CAN CASABLANQUES EDIFICI 1
DADES
✔

Tipusd’intervenció:

Obranova

Intervencióenedificisexistents:

Ampliació



PÚBLICA CONCURRÈNCIA

Úsedifici:




Càrregainterna:


✔

baixa

mitja



Climahivern:

alta

moltalta



A

B

✔

C

D

E



Climaestiu:

1




2

✔

3

4

EXIGÈNCIES
✔

Limitaciódelademandaenergètica
Elpercentatged’estalvidelademandaenergèticaconjuntadecalefaccióirefrigeració,enrelacióal’edificide
referènciaolapartampliada,sis’escau,hadeserigualosuperiora:


Càrregadelesfontsinternes
Climad’estiu

✔

✔

baixa

✔

mitja

1
2
3

25%
25%
25%

25%
25%
20%

4

25%

20%

alta

25%

moltalta


15%

10%
10%
0%

15%

0%



25%

Limitaciódecondensacions
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Enelcasenqueesprodueixincondensacionsintersticialsenl’envolventtèrmicadel’edifici,aquestesserantals
quenoprodueixinunareducciósignificativaenlessevesprestacionstèrmiquesosuposinunriscdedegradacióo
pèrduadelasevavidaútil.Amés,lamàximacondensacióacumuladaencadaperíodeanualnoseràsuperiorala
quantitatd’evaporaciópossibleenelmateixperíode.

(1)

Superfícieútildelsespaishabitablesdel’edifici

1/1

HE3

E f i c ièn c i a  en ergètica de  le s in st a lͼ la c ion s d'il ͼ lu min ac ió 

Projectebàsic

E f i c ièn c i a  en ergètica de  le s in st a lͼ la c ion s d'il ͼ lu min ac ió 

HE3

Projectebàsic

R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  CEM CAN CASABLANQUES EDIFICI 1
Notes

TIPUSD’INTERVENCIÓ(*)
✔

(1)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraldesalestalscomsalesd’examengeneral,salesd’emergència,salesd’escàneriradiologia,
salesd’examenoculariauditiuisalesdetractament.Quedenexclososlocalstalscomsalesd’operació,quiròfans,unitatsdecures
intensives,dentista,salesdedescontaminació,salesd’autòpsiesimortuorisialtressalesque,perlasevaactivitat,espuguinconsiderar
comasalesespecials.

(2)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciódel’aulailespissarresdelesaulesd’ensenyament,aulesdepràcticad’ordinador,música,laboratoris
dellenguatge,aulesdedibuixtècnic,aulesdepràctiquesilaboratoris,manualitats,tallersd’ensenyamentiaulesd’art,aulesde
preparacióitallers,aulescomunsd’estudiiaulesdereunió,aulesdeclassesnocturnesieducaciód’adults,salesdelectura,llars
d’infants,salesdejocdellarsd’infantsisalademanualitats.

(3)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminacióinteriordel’habitacióielbany,formadaperlailͼluminaciógeneral,ilͼluminaciódelecturai
ilͼluminacióperaexàmenssimples.

(4)

Espaisutilitzatsperqualsevolpersonaousuaritalscomrebedors,vestíbuls,passadissos,escales,espaisdetrànsitdepersones,lavabos
públics,etc.

(5)

Incloulesinstalͼlacionsd’ilͼluminaciódelterrenydejocidelesgradesd’espaisesportius,tantperaactivitatsd’entrenamentcomde
competició,perònoincloulesinstalͼlacionsd’ilͼluminaciónecessàriesperalesretransmissionstelevisades.Lesgradesseranassimilables
azonescomunes.

(6)

Espaisdestinatsaltrànsitdeviatgerstalscomrebedorsdeterminals,salesd’arribadesisortidesdepassatgers,salesderecollida
d’equipatges,àreesdeconnexió,d’ascensors,“áreasdemostradoresdetaquillas”,facturacióiinformació,àreesd’espera,salesde
consigna,etc.

(7)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraliilͼluminaciód’accentdelrebedor,recepció,passadissos,escales,vestuarisilavabosdels
centrescomercials.

(8)

Inclouelsespaisdestinatsalesactivitatspròpiesdelsserveisalpúblictalscomrebedor,recepció,restaurant,bar,menjador,autoͲservei
obuffet,passadissos,escales,vestuaris,serveis,lavabos,etc.

(9)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraliilͼluminaciód’accent.Enelcasdecinemes,teatres,salesdeconcerts,etc.s’excloula
ilͼluminacióambfinalitatsd’espectacle,incloentlarepresentacióil’escenari.

Edificidenovaconstrucció
Intervencióenedificisexistents
canvid'úscaracterísticdel'edifici
canvisd'activitatenunazonadel'edificique
ї adequaciódelainstalͼlaciód'aquestazona
impliquiunvalormésbaixdelVEEIlímit,respecteal
del'activitatinicial
ї d’aplicacióenl’àmbitdelprojecte
intervencionsenedificisambunasuperfícieútil
totalfinal>1.000m2(incloseslespartsampliades,si
s'escau),enlaqueesrenovimésdel25%dela
superfícieilͼluminada
altresintervencionsenlesqueesrenovioampliï
unapartdelainstalͼlació:

ї s'adequaràlapartdelainstalͼlaciórenovadaoampliadapertaldequees
compleixinelsvalorsdeVEEIlímitenfunciódel'activitat
quanlarenovacióafectiazonesdel'edificiperalesques'estableixila
obligatorietatdesistemesdecontroloregulació,se'ndisposarà.

EXIGÈNCIES
✔

VEEIvalord’eficiènciaenergèticadelainstalͼlació(W/m2)
Esgarantiranelsvalorslímitsfixatsacontinuacióenfunciódel’úsdecadazona:
(elvalorincloulailͼluminaciógeneralilad’accent,excloulad’ilͼluminaciód’aparadorsizonesd’exposició)
✔

administratiuengeneral
andanesd’estacionsdetransport

estacionsdetransport(6)
supermercats,hipermercatsigransmagatzems

3

salesdediagnòstic(1)

3,5

aulesilaboratoris(2)

✔

✔

zonescomunesenedificisŶŽresidencials
centrescomercials(s’excloulesbotigues)(7)

habitacionsd’hospital(3)

6

hosteleriairestauració(8)

✔

recintesinteriorsnodescritsenaquestllistat

✔

zonescomunes(4)

✔

magatzems,arxius,salestècniquesicuines

✔

5

biblioteques,museusigaleriesd’art

pavellonsd’exposicionsofires

religiósengeneral
4

✔

salesd’actes,auditorisisalesd’úsmúltipleiconvencions;sales
d’ocioespectacle,salesdereunionsisalesdeconferències(9)

8

aparcaments

botiguesipetitcomerç

espaisesportius(5)

habitacionsd’hotels,hostals,etc.

10

localsambnivelld’ilͼluminació>600lux

2,5

Potènciainstalͼladaal’edifici(W/m2)
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✔

comercial
docent
hospitalari

aparcament
15

✔

administratiu
residencialpúblic

5
12

✔

restauració

18

altres

10

edificisambnivelld’ilͼluminació>600lux

25

auditoris,teatres,cinemes
✔

Sistemesdecontroliregulació
Peracadazonaesdisposaràde:
Ͳ unsistemad’encesaiapagadamanual,amancad’unaltresistemadecontrol(nos’acceptacomaúnicsistemadecontroll’encesai
apagadadesdelquadreelèctric)
Ͳ unsistemad’encesaperhoraricentralitzatacadaquadreelèctric
Perazonesd’úsesporàdic:
Ͳ elcontrold’encesaiapagadas’hauràdeferpersistemadecontroldepresènciatemporitzat,obépolsadortemporitzat
Perazonesambaprofitamentdelallumnatural(**):
Ͳ s’instalͼlaransistemesqueregulinelnivelld’ilͼluminacióenfunciódel’aportaciódellumnatural:
මenleslluminàriessituadessotaunalluerna
මenleslluminàriesd’habitacionsdemenysde6mdeprofunditat
මenlesduesprimereslíniesparalͼlelesdelluminàriessituadesaunadistància<5mdelafinestra
(*)

S’exclouendel’àmbitd’aplicaciógeneral:interiorsdelshabitatges;construccionsprovisionalsambunperíoded’utilitzacióprevistч2
anys;edificisindustrials,deladefensaiagrícolesopartsdelsmateixos;edificisaïllatsambsup.útiltotal<50m2;edificishistòrics
protegits;enllumenatsd’emergència

(**)

D’aplicacióenzonesambtancamentsdevidreal’exterioroapatis/atrisionesdoninunesdeterminadesrelacionsentrel’edifici
projectat,l’obstacleexterior,lasuperfícievidradad’entradadellumilessuperfíciesinteriorsdellocal(veureDBHEͲ3art.2.3b).
S’exclouendel’aplicaciód’aquestpunt(aprofitamentdelallumnatural):zonescomunesd’edificisnoresidencials;habitacions
d’hospital;habitacionsd’hotels,hostals,etc.;botiguesipetitcomerç
1/2
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Enfunciódel’úsdel’edifici,lapotènciainstalͼladaenilͼluminació(làmpares+equipsauxiliars)nosuperaràelssegüentsvalors:

Ϯ/2

CTE

HR

Exigències del DB HR Protecció contra el soroll

1/2

Ref. del projecte: CEM CAN CASABLANQUES EDIFICI 1

CTE

HR

Exigències del DB HR Protecció contra el soroll

2/2

Ref. del projecte: CEM CAN CASABLANQUES EDIFICI 1

À MB IT D ’A P L IC A C I Ó
o b r a n o va

FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit, aeronaus,

r e h a b i l it a c i ó i nt e gr a l

✔

activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

a m p l i a c i ó , r e f o r m a , r e h a b i l i t a c i ó o rehabilitació integral en edificis catalogats
No els hi és d’aplicació el DB HR

Ld carrer
dBA

Ú S D E L ’ED IF IC I
r e s i d e n c i a l p r i va t

residencial públic

a d m in is t rat i u

a lt re s

UN ITATS D ’Ú S
u na ún i ca u n it a t d ’ús

d i ve r se s un i t ats d ’ú s

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS

a soroll aeri

Separacions en la mateixa unitat d’ús

envans

RA t 33dBA

✔

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

entre el recinte protegit i el recinte emissor

DnTA t 50dBA

✔

entre el recinte habitable i el recinte emissor

DnTA t 45dBA

✔

paret del recinte protegit

RA t 50dBA

✔

porta o finestra del recinte protegit

RA t 30dBA

✔

RA t 50dBA

✔

RA t 20dBA

✔

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

paret del recinte habitable

(1)

porta o finestra del recinte habitable

(1)

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

DnTA t 55dBA

✔

DnTA t 45dBA

✔

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al recinte)

RA t 50dBA

✔

entre unitat d’us i caixa d’ascensor

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR

a soroll aeri

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

D2m,nT,Atr
en funció de l’Ld

FAÇANA A CARRER
Ús residencial/ hospitalari

Ld carrer
dBA

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

Ld d 60

30

30

30

30

60 < Ld d 65

32

30

32

30

65 < Ld d 70

37

32

37

32

42

37

42

37

47

42

47

42

70 < Ld d 75
Ld > 75

✔

Estances

Estances

Aules

30

30

30

30

Ld d 60

30

30

30

30

65 < Ld d 70

Ld d 60

30

30

30

30

70 < Ld d 75

60 < Ld d 65

32

30

32

30

65 < Ld d 70

37

32

37

32

60 < Ld d 65

✔

E X I G ÈN C IE S D ’A ÏL L A M EN T A C Ú ST IC

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Ld d 60

✔

Ús residencial/ hospitalari

Ld d 60

sanitari

docent

Ld Pati
dBA

Ld > 75

MITGERES

a soroll aeri

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o

DnTA t 50dBA

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera

D2m,nT,Atr t 40dBA

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS

a soroll d’impacte

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

entre el recinte emissor i recinte protegit

L’nT,w  65dB

✔

DnTA t 50dBA

✔

entre el recinte emissor i recinte habitable

no té exigència

✔

DnTA t 45dBA

✔

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

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit

L’nT,w  60dB

✔

DnTA t 55dBA

✔

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable

L’nT,w  60dB

✔

DnTA t 45dBA

✔

a soroll aeri

E X I G È N C I E S D E C O N T R O L D EL T EM P S D E R EV ER B ER A C IÓ
Espais que han de controlar el seu temps de reverberació:
Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum d 350m

Temps màxim de reverberació
3

0,7s

✔

3

0,5s

✔

0,9s

✔

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum d 350m
Restaurants i menjadors

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

Àrea d’absorció acústica equivalent
2

A t 0,2m /m

3

EXIGÈNC IES DE SOROLL I VIBRACION S D E LES IN STA L ·LAC ION S
Quan el soroll al
que estigui sotmès
el tancament sigui
d’aeronaus, els
valors D2m,nT,Atr
s’incrementaran en
4dBA

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

Només aplicable als usos residencial i sanitari

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat

CTE

HS

CTE

abril 2008

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE)
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”
MURS

Presència d’aigua

(2)

(1)

Ks (cm/s)

Taula 2

Grau d’impermeabilitat

-2

10-5<Ks<10-2

✔

d 10

Alta

Mitja

✔

Baixa

✔

d 10

Grau d’impermeabilitat

✔

Baixa

(4)

t 10

-5

(3)

2

TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

> 10

Ks (cm/s)
Alta

Taula 2

Mitja

-5

4

FAÇANES
Zona Pluviomètrica

(5)

Taula 5I

II

III

Zona eòlica

IV

V

Tot Catalunya és zona eòlica C

Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)
Classe d’entorn

✔

(6)

Taula 6

d 15

✔

16-40

41-100

E0

E1

Grau d’impermeabilitat

✔

(7)

3

✔

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1
Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament.

✔

✔

v.3

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT

Coeficient de permeabilitat del terreny
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Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat

HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE)
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”
Edificis
d’habitatges

Edificis
d’altres usos

Espais comuns de l’edifici

Interior de l’habitatge

En funció del sistema de
recollida municipal o

Previsió de magatzem o espai de
reserva

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta

L’edifici disposa d’un magatzem
de contenidors

Contenidors de la brossa al carrer

L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu
interior d’espais per
emmagatzemar les cinc fraccions
dels residus ordinaris.

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2

CTE

HS

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat

P. BÀSIC

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior DUW3DUW,&7(
³(OVHGL¿FLVGLVSRVDUDQGHPLWMDQVSHUTXqHOVVHXVUHFLQWHVHVSXJXLQYHQWLODUDGHTXDGDPHQWHOLPLQDQWHOVFRQWDPLQDQWVTXHHVSURGXHL[LQGH
PDQHUDKDELWXDOGXUDQWO¶~VQRUPDOGHOVHGL¿FLVGHIRUPDTXHV¶DSRUWLXQFDEDOVX¿FLHQWG¶DLUHH[WHULRULHVJDUDQWHL[LO¶H[WUDFFLyLH[SXOVLyGH
O¶DLUHYLFLDWSHOVFRQWDPLQDQWV
3HU WDO GH OLPLWDU HO ULVF GH FRQWDPLQDFLy GH O¶DLUH LQWHULRU GHOV HGL¿FLV L GH O¶HQWRUQ H[WHULRU GH IDoDQHV L SDWLV O¶HYDFXDFLy GHOV SURGXFWHV GH
OD FRPEXVWLy GH OHV LQVWDOāODFLRQV WqUPLTXHV HV SURGXLUj DPE FDUjFWHU JHQHUDO SHU OD FREHUWD GH O¶HGL¿FL DPE LQGHSHQGqQFLD GHO WLSXV GH
FRPEXVWLEOHLGHO¶DSDUHOOTXHV¶XWLOLW]LG¶DFRUGDPEODUHJODPHQWDFLyHVSHFt¿FDVREUHLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV´
I. VENTILACIÓ:
HABITATGES

Ventilació general (2) sistema: híbrid, o bé mecànic

(Locals habitables) (1)

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)
- 6¶DSRUWDUjXQFDEDOG¶DLUHH[WHULRUVX¿FLHQWSHUDVVROLUTXHHQFDGDORFDOODFRQFHQWUDFLyPLWMDDQXDOGH
CO2 VLJXLSSPLTXHO¶DFXPXODWDQXDOGH&22 TXHH[FHGHL[LSSPVLJXLSSPāKHQ
DPEGyVFDVRVDPEOHVFRQGLFLRQVGHGLVVHQ\GHO¶$SqQGL[&(3)GHO'%+6
- (OFDEDOG¶DLUHH[WHULRUDSRUWDWVHUjVX¿FLHQWSHUDHOLPLQDUHOVFRQWDPLQDQWVQRGLUHFWDPHQWUHODFLRQDWV
DPEODSUHVqQFLDKXPDQD$TXHVWDFRQGLFLyHVFRQVLGHUDVDWLVIHWDDPEO¶HVWDEOLPHQWG¶XQFDEDOPtQLP
G¶OVSHUORFDOKDELWDEOHHQHOVSHUtRGHVGHQRRFXSDFLy
Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).
Taula 2.1 DB HS 3 &DEDOVPtQLPVSHUDYHQWLODFLyGHFDEDOFRQVWDQWHQORFDOVKDELWDEOHV

Cabals mínims (4)
- 1 de principal:
Admissió d’aire Dormitoris
des de l’espai
- altres dormitoris:
exterior (5)
Sales d’estar i menjadors:
Extracció
d’aire viciat (6)

Habitatge amb:
0-1D
2D
ш3D
8 l/s
8 l/s
8 l/s
4 l/s
4 l/s
6 l/s
8 l/s
10 l/s

Locals humits

Mínim per local:

6 l/s

7 l/s

8 l/s

Habitatge

Mínim en total:

12 l/s

24 l/s

33 l/s

(L’$SqQGL[& del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)
Ventilació addicional
- (VGLVSRVDUjG¶XQVLVWHPDTXHSHUPHWLH[WUHXUHHOVFRQWDPLQDQWVTXHHVSURGXHL[HQGXUDQWO¶~VGH
O¶DSDUHOOGHFRFFLyGHODFXLQDGHIRUPDLQGHSHQGHQWGHODYHQWLODFLyJHQHUDOGHOVORFDOVKDELWDEOHV
Àmbit: Cuina

Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7)

Ventilació complementària
Àmbit: Sala d’estar,
menjador, dormitoris
i cuina.
Locals no habitables
- Magatzem de residus
- Trasters
- Aparcaments

Locals d’altres tipus

Elements:

Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable ш 1/20 de la superfície útil de l’estança.

- /¶DSRUWDFLyGHFDEDOG¶DLUHH[WHULRUVHUjVX¿FLHQWSHUDHOLPLQDUHOVFRQWDPLQDQWVSURSLVGHO¶~VGHFDGD
ORFDO KXPLWDWVRORUVFRPSRVWRVRUJjQLFVLHQHOVDSDUFDPHQWVPRQz[LGGHFDUERQLLz[LGVGHQLWURJHQ 
El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de
cabal constant o variable(8):
Taula 2.2 DB HS 3 &DEDOVGHYHQWLODFLyPtQLPVHQORFDOVQRKDELWDEOHV
MAGATZEM DE RESIDUS
(QHGL¿FLVG¶KDELWDWJH(9)

TRASTERS
(QHGL¿FLVG¶KDELWDWJH

APARCAMENTS

Cabal mínim:

10 l/s m2

0,7 l/s m2

120 l/s plaça

Sistema de
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé
Mecànic

Natural, o bé
Mecànic

- Cal observar les condicions establertes pel RITE.

✔

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:
(VSURGXLUjDPEFDUjFWHUJHQHUDOSHUODFREHUWDGHO¶HGL¿FLLG¶DFRUGDODUHJODPHQWDFLyHVSHFt¿FDVREUHLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV
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HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
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Ref. del projecte: CEM CAN CASABLANQUES EDIFICI 1

notes:
(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.
(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3) $SqQGL[&&RQGLFLRQVGHGLVVHQ\SHUDODGHWHUPLQDFLyGHOFDEDOGHYHQWLODFLyGHOVORFDOVKDELWDEOHVGHOVKDELWDWJHV
(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: &DEDOVPtQLPVSHUDYHQWLODFLyGHFDEDOFRQVWDQWHQORFDOVKDELWDEOHV
Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors.
-

Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals
de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.

-

Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.
-

Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustarlos per tal de garantir l’equilibri de cabals.
(5) (QJHQHUDOOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOVHVSDLVH[WHULRUVYHQHQGH¿QLGHVSHUOHVQRUPDWLYHVG¶KDELWDELOLWDWG¶jPELWFDWDOjREpPXQLFLSDO
(QDEVqQFLDG¶DTXHVWHVOHVFRQGLFLRQVGHOVHVSDLVH[WHULRUVDDTXHVWVHIHFWHVVHUDQOHVGH¿QLGHVHQHO'%+6DSDUWDW
-

(OVHVSDLVH[WHULRUVLHOVSDWLVKDQGHSHUPHWUHTXHHQODVHYDSODQWDHVSXJXLLQVFULXUHXQFHUFOHGHGLjPHWUH'+VHQW+
O¶DOWXUDGHOWDQFDPHQWPpVEDL[GHOVTXHHOVGHOLPLWHQL'P

(6) L’expulsió de l’aire viciat V¶KDGHIHUDO¿QDOGHOFRQGXFWHG¶H[WUDFFLyGHVSUpVGHO¶DVSLUDGRU
-

3HUVREUHGHODFREHUWDGHO¶HGL¿FLVLHVWUDFWDG¶XQVLVWHPDKtEULGPFRPDPtQLPPVLpVWUDQVLWDEOHVXSHUDUO¶DOWXUDGH
qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a
XQDGLVWjQFLDP

-

6HSDUDGDPFRPDPtQLPGHTXDOVHYROHOHPHQWG¶HQWUDGDG¶DLUH REHUWXUDG¶DGPLVVLySRUWDH[WHULRUR¿QHVWUDERFDG¶DGPLVVLy L
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual.

(7) /¶DSDUWDWGHO&7('%+6SHUPHWIHUO¶H[WUDFFLyPHFjQLFDGHO¶DSDUHOOGHFRFFLyDPEFRQGXFWHVLQGLYLGXDOVRFROāOHFWLXVLHO
D.141/2012 Condicions PtQLPHVG¶KDELWDELOLWDWHVWDEOHL[TXHO¶H[WUDFFLyGHOHVFXLQHVHVIDUjDPEFRQGXFWHV¿QVDODFREHUWDGHO¶HGL¿FL
(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o
un altre tipus de sistema.
(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de
ventilació.
(10) 5HJODPHQWDFLyHVSHFt¿FDVREUHLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV5HJODPHQWG¶LQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHVHQHOVHGL¿FLV5,7( 5' 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Qualitat de l’aigua

 L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida
útil de la instal·lació.
 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens
patògens.

Protecció contra retorns

Sistemes antiretorn:

 Se’n disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran
discontinuïtats entre:

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i
equips de la instal·lació

Buidat de la xarxa:

 Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat

Cabals
instantanis mínims:

Aigua Freda

Condicions mínimes
de subministrament
als punts de consum

q  0,04l/s  urinaris amb cisterna
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg)

✔

✔

✔

Aigua Calenta (ACS)
q  0,03l/s  “pileta de rentamans
q  0,065l/s  rentamans, bidet
q  0,10l/s  dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig,
aixeta aïllada
q  0,15l/s  banyera < 1,40m rentadora domèstica
q  0,20l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica,
rentavaixelles industrial (20 serveis)
q  0,40l/s  rentadora industrial (8kg)

Pressió:

 Pressió mínima: Aixetes, en general o P  100kPa
Escalfadors i fluxors o P  150kPa
 Pressió màxima: Qualsevol punt de consum o P  500kPa

Manteniment

SENYALITZACIÓ

Aigua no apta per al
consum

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a
considerar

Temperatura d’ACS:

 Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge)

Dimensions dels locals

 Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per
poder realitzar-lo correctament.
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats)

Accessibilitat de la
instal·lació

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres.
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars)

Identificació

 Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin
aigua no apta per al consum.

✔

Comptatge

 Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a
cada unitat de consum individualitzable.

✔

Xarxa de retorn d’ACS

 La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del
punt de producció fins al punt de consum més allunyat la longitud
de la canonada sigui > 15m

✔

Dispositius d’estalvi
d’aigua

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors
en disposaran.

✔

✔
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HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES
Exigències bàsiques HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Objecte

 La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació
d’altre tipus de residus.
 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.

✔

Ventilació

 Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el
correcte funcionament dels tancaments hidràulics.

✔

Traçat

 El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior.

✔

Dimensionat

 Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en
condicions segures.

✔

Manteniment

 Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran arquetes o registres.

✔

RITE

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RITE

RITE
P. EDIFICACIÓ

Projecte

Genera l

En l’àmbit del CTE:

✔

✔

Residencial
habitatge

Residencial
públic

Sanitari

(2)

Canvi d’ús

Rehabilitació (2)

Altres intervencions en edifici o local existent

Tipus d’intervenció en les instal·lacions
Nova instal·lació

✔

Reforma de la
instal·lació

- Canvi del tipus d’energia
- Incorporació d’energies renovables (3)
- Altres:

- Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció
d’ACS o la modificació dels existents.
- Substitució dels subsistemes de climatització o de producció d’ACS o
l’ampliació del nombre d’equips de generadors de calor o fred.
- El canvi d’ús previst de l’edifici. (4)

C A R A C T E R Í S T I Q U E S G E N E R A L S D E L E S I N S T A L ·L A C I O N S T È R M I Q U E S
Objecte
Climatització (5)

✔

Calefacció (6)

✔

Refrigeració(7)

✔

Ventilació (8)

✔

Producció d’aigua calenta sanitària,
(ACS) (9)

✔

Tipus d’instal·lació
Individual

Nombre
d’individuals

Calor

Suma de Potències
individuals previstes(11)

Fred

Calor

kW

Fred

kW

Centralitzada

✔

Calor

410,00

kW

✔

Fred

325,00

kW

Centrals de producció de calor o fred
Caldera

Caldera
mixta

Unitat
autònoma
compacta

Unitat
autònoma
partida

Bomba
de calor

Planta
refredadora

✔

Captadors
solars

Altres
(10)

Previsió de potència tèrmica nominal total, P
Calor (11)

410,00 kW Fred (11)

325,00 kW Solar (12)

P equip recolzament

kW

P equivalent (0,7 kW/m2 x S captadors)

kW

Fonts d’energia previstes
Electricitat

✔

Combustible gasós

Combustible líquid

Energia solar

Altres

C A R A C T E R Í S T I Q U E S E S P E C Í F I Q U E S D E L A I N S T A L ·L A C I Ó S O L A R
Objecte
ACS

Calefacció

Climatització

Escalfament d’aigua del vas de les piscines

Dades de la instal·lació
Demanda energètica
anual estimada (13)

kWh

Cobertura anual
estimada (13)

%

P tèrmica de l’equip
de recolzament (12)

kW

Captació
Individual

Col·lectiva

Superfície de captació
total prevista (13)

2

m

Potència tèrmica equivalent
P = 0,7 kW/m2 x S captadors (12)

kW

Acumulació
Individual

Col·lectiva

Volum d’acumulació total (13)

D O C U M E N T A C I Ó No cal
documentació
TÈCNICA
per donar compliment
al RITE
i a la Instrucció 4/2008
(14)

MEMÒRIA
TÈCNICA
PROJECTE
(15)

litres

Nombre de dipòsits

Ut.

a) P calor i/o fred < 5 kW
b) Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos
elèctrics- amb P individual o suma de P d 70 kW
c) Sistemes solars d’un únic element prefabricat
d) Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P < 5 kW (0,7 W/m2x m2)

- 5 kW d P calor i/o fred d 70 kW
Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la
instal·lació hagi estat executada.
- Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de
✔ - P calor i/o fred > 70 kW: l’edifici, o bé
- Projecte específic de la instal·lació elaborat per
altres tècnics: cal fer referència del contingut i l’autor

En l’àmbit del RITE:

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir
i utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene,
eficiència i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o
normativa que pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”.

v.2

Tipus d’intervenció en l’edifici o local
Nova construcció

Pública
concurrència

juny 2008

Ús previst (1)
Docent

“Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les
mateixes i dels seus equips.

CTE HE 2

✔

Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”.

✔

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RD 1027/2007, (BOE 29/08/2007, correcció d’errades BOE 28/02/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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DADES DE L’EDIFICI O LOCAL
Comercial
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E X I G È N C I E S T È C N I Q U E S D E L E S I N S T A L ·L A C I O N S T È R M I Q U E S

Ref. del projecte: CEM CAN CASABLANQUES EDIFICI 1

Administratiu

RITE

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RITE

✔

CTE

HE 4, HS 3, HR

D. 21/2006

Ecoeficiència

✔

Prevenció i control
de la legionel·losi

Benestar
i H ig i e n e

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents:
“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.”

RITE IT 1.1.4.1

Qualitat de l’aire
interior

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants
que es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant
un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.”

RITE IT 1.1.4.2

Higiene

Qualitat de
l’ambient acústic

- Ventilació de l’interior dels habitatges o
- Ventilació en la resta d’edificis o s’aplicaran
criteris anàlegs al CTE DB HS3

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es
redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de
sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents:

Ref. projecte:

CTE DB HS 3
RITE IT 1.1.4.2
RITE IT 1.1.4.3
Prevenció i control
de la legionel·losi

RITE IT 1.1.4.4
CTE DB HR

Distribució
de calor i fred

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats
terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .”

RITE IT 1.1.4.2

Regulació i
control

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions
de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””

RITE IT 1.1.4.3

Comptabilització
de consums

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris.”

RITE IT 1.1.4.4

Recuperació
d’energia

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”

RITE IT 1.1.4.5

Utilització
d’energies
renovables

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles,
amb l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.”

RITE IT 1.1.4.6

- Si la demanda d’ACS és t 50 l/dia a 60ºC

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es
previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de
produir en els usuaris molèsties i malalties.”

CEM CAN CASABLANQUES EDIFICI 1

✔

✔
✔

✔

RITE IT 1.2.4.1

Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS:

✔

RITE IT 1.2

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop
possible al seu règim de rendiment màxim.”

(*) En l’àmbit del
CTE HE 4

✔

✔

Rendiment
energètic

- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades

S e gu ret at

✔

Qualitat tèrmica
de l’ambient

(*) En l’àmbit del CTE, cal
disposar d’un sistema de
ventilació que garanteixi
l’exigència bàsica HS 3
“Qualitat de l’aire interior”:

E f ic i è n c i a
e ne rg èt ica

RITE IT 1.1

✔

✔

✔

✔

CTE DB HE 4
D. 21/2006

Ecoeficiència

✔
✔
✔

RITE IT 1.3

✔

RITE

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RITE

NOTES
(1)

A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes):
-

Edificis o locals institucionals: Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc.

- Edificis o locals de pública concurrència: Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RD 1027/2007, (BOE 29/08/2007, correcció d’errades BOE 28/02/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars.

(2)

El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant,
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”.
En l’àmbit del CTE, s’entén per rehabilitació d’edificis, intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges.

(3)

A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de
producció d’ACS: per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS  50 litres a Tª 60 ºC .

(4)

L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.

(5)

Climatització: procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais.

(6)

Calefacció: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa).

(7)

Refrigeració: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda).

(8)

Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per
garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document
bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”.

(9)

Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per
a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és t 50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades.

(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc.
(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de
calor o fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis,
escalfadors acumuladors i termos elèctrics) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a suma de les
potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar
en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.
P total = 6 P generadors
* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació,
serà la més gran de les dues.
*

A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges:
Termos elèctrics per producció d’ACS:

Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW

Escalfadors instantanis per producció d’ACS:

Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)

Calderes mixtes de calefacció i ACS:

Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW

Aparells d’aire condicionat, només refrigeració:

El rati de refrigeració es troba entre 100-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de
Catalunya, un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW

Aparells d’aire condicionat per refrigeració i
calefacció (bomba de calor):

El rati de fred és igual al cas anterior.
El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m2.

(12) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà:
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé
2

b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m , si no existeix equip
d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:
2

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m x S captadors
(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...)
(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment
administratiu a Catalunya”
(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques (article 16 del RITE, RD 1027/2007):
Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.
El projecte descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d’execució de les mateixa, amb el
detall suficient perquè es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.
En el projecte s’inclourà la següent informació:
a) Justificació de que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la
resta de normativa aplicable.
b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal·lació projectada, així com les seves
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.
c) Les verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.
d) Les instruccions d’ús i manteniment d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual
d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.
Ref. projecte:

CEM CAN CASABLANQUES EDIFICI 1
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CTE

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP

Paràmetres del DB SU$ exigències de
Seguretat d’UtilitzacióL$FFHVVLELOLWDW

SU$-8

Ref. del projecte CEM CAN CASABLANQUES EDIFICI 1

MXOLRO

SÍ

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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v.

NECESSITAT DE LA INSTAL·LACIÓ
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne  Na

és necessària doncs:

Ne =0,034856 Na =0,000733
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne > Na

és necessària doncs:

✔

* Edificis amb altura > 43m
* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives.

PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ
Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny

Municipi:

Ϫ

Ae : (m ) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del perímetre considerat

Ϫ

C1 :

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts o

C1 = 0,50

Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos o

C1 = 0,75

Ϫ

Ne
FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE
L’EDIFICI

2

· Ne =
Ϫ

Na
RISC ADMISSIBLE
DE L’EDIFICI

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ng u Ae u C1 u 10

Sant Quirze de Vallès

Ng impactes / any km2 :

6

C2 :

C3 :

8.714,00 m2

* edifici aïllat o

C1 = 1,00

* edifici situat a dalt d’un turó o

C1 = 2,00

=

4,00

x 8.714,00 x

1,00

Estructura metàl·lica
i coberta:

coeficient segons tipus de
construcció

4,00

4,00

metàl·lica

C2 = 0,50

formigó

C2 = 1,00

fusta

C2 = 2,00

10-6

x

Ne = 0,034856

Estructura formigó
i coberta:

impactes /any

Estructura fusta
i coberta:

metàl·lica

C2 = 1,00

metàl·lica

C2 = 2,00

formigó

C2 = 1,00

formigó

C2 = 2,50

fusta

C2 = 2,50

fusta

C2 = 3,00

✔

* edifici amb contingut inflamable o

C3 = 3,00

coeficient segons el contingut
de l’edifici

* edifici amb altres continguts o

C3 = 1,00

C4 :

* edifici no ocupat normalment o

C4 = 0,5

coeficient segons l’ús de l’edifici

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent

C4 = 3,00

* resta d’edificis o

C4 = 1,00

C5 :

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei

C5 = 5,00

necessitats de continuïtat de
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus o

C5 = 5,00

* resta d’edificis o

C5 = 1,00

·Na =

✔

✔
✔

imprescindible (hospitals, bombers,...) o

5,5
10  3 =
C2 u C 3 u C 4 u C5
2,50

u 1,00

5,5
u 3,00

u 1,00

10  3

✔

Na = 0,000733

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:
INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIÓ AL
LLAMP

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E
· NIVELL DE PROTECCIÓ
DE LA INSTAL·LACIÓ

segons el valor de la eficiència
mínima de la instal·lació, E
El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

L’edifici

Sí

4

0  E < 0,80

3

0,80  E < 0,95

2

0,95  E < 0,98

1

E t 0,98

E t1

Na
Ne

* Edificis amb altura > 43m
* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

disposarà d’un sistema de protecció al llamp

=1 

0,000733
0,034856

E t 0,98

 la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

✔
 la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria
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01. Xarxa d’Aigua
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En relación a su solicitud, adjuntamos la información de los servicios existentes
gestionados por la Cassa Aigües i Depuració S.L.(en adelante CASSA) en la zona
solicitada.
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto
indicado y tiene una validez de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo
responsabilidad del peticionario el uso que haga de esta información.
Les indicamos también que la información facilitada es a título orientativo, puesto que
puede verse afectada por la topografía del terreno y/o otros trabajos de terceros en la
zona. Por este motivo, no puede ser interpretada como garantía absoluta de responder
fielmente a la ubicación exacta de les infraestructuras existentes.
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad
por parte de CASSA al proyecto en curso. En el caso que se generen daños a las
infraestructuras gestionadas per CASSA, no podrán eludir ninguna responsabilidad por
los daños o perjudicas, directos o indirectos, ocasionados a CASSA o a terceros,
alegando que la información entregada era defectuosa.

Concepció, 20
08202 Sabadell
Tel.: 93 748 64 14 Fax: 93 715 57 01
www.cassa.es

1. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la redacción de
proyectos
Se entenderá como servicio afectado, no sólo el servicio existente que imposibilita la
ejecución de la obra, sino también todo lo que modifique sus condiciones iniciales,
especialmente de accesibilidad, para el futuro mantenimiento y/o reparaciones del
mismo. Por tanto, se han de considerar y prever todas les condiciones señaladas en el
apartado 3 de este escrito de Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para
garantizar la integridad y la accesibilidad de las instalaciones de CASSA.
En el caso de detectar una posible afectación a la red existente de agua potable en fase
de proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las
diferentes afecciones que pudiesen introducirse, sean del tipo que sean, deberán de ser
ejecutadas o como mínimo, validadas, por CASSA. Por lo que hace a nuevas
actuaciones urbanísticas, el promotor deberá solicitar a CASSA los informes relativos a
las disponibilidades reales del suministro así como la validación del proyecto a ejecutar
y/o les medidas correctoras de la red existente.
Por tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el
momento en que se disponga de la documentación detallada del proyecto, será necesario
que se pongan en contacto con nuestra Oficina Técnica para poder estudiar y analizar
las soluciones más adecuadas.
x

Dirección electrónica: jcara@cassa.es

x

Teléfono: 93 715 57 12

Concepció, 20
08202 Sabadell
Tel.: 93 748 64 14 Fax: 93 715 57 01
www.cassa.es

2. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la ejecución de las
obras
La empresa ejecutora de los trabajos deberá disponer en la obra de la información
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona gestionados por CASSA.
El carácter orientativo de la información facilitada obliga, en consecuencia, a que en
caso de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por CASSA, se hayan de
verificar antes del inicio de las obres mediante calas manuales que permitan localizar
adecuadamente las conducciones de la zona afectada. En este caso, deberá contactar con
nuestra Oficina Técnica para acordar las fechas de realización de les catas con la
finalidad, por parte de CASSA, de hacer acta de presencia durante la ejecución de las
mismas.
En caso de no producirse ninguna afección sobre la red, es igualmente obligatorio tomar
las medidas necesarias, así como poner los medios necesarios, para garantizar la
integridad y accesibilidad de las canalizaciones gestionadas por CASSA, los elementos
de control y las acometidas y ramales de los abonados.
Así mismo, en el caso que causen daños graves y relevantes en las instalaciones de este
servicio, u otros también municipales o bien en la vía pública, podrían ser objeto de su
correspondiente sanción. Consecuentemente deben de preverse todas las condiciones
señaladas en el apartado 3 de este escrito de Condiciones particulares de obligado
cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones.
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la
conformidad por parte de CASSA al proyecto de la obra en curso, ni exime a los
ejecutores de la obra de las responsabilidades por los daños y perjuicios directos o
indirectos causados a las instalaciones de CASSA o terceros. Por tanto, en caso de
producirse daños a las instalaciones, CASSA se reserva el derecho de tomar las acciones
legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar las indemnizaciones
por los daños y perjuicios causados. Adicionalmente, todos los daños y perjuicios,
directos o indirectos que puedan derivar en terceros, ya sean materiales o personal,
también serán a cargo del promotor o ejecutor de la obra, incluyendo los derivados de
un eventual corte del suministro.
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectarse una posible afección no
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una
instalación de CASSA, pueden contactar con el Departamento de Operaciones al
teléfono: 93 715 57 12.
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3. Condiciones particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accesibilidad de las instalaciones de CASSA
Las instalaciones subterráneas de CASSA:
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que este sea.
2. Tendrán que estar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, papeleras,
señales de tráfico, luminarias, armarios eléctricos, parterres, arboles, semáforos,
arquetas, marquesinas, aparcamientos…) sobre ellas.
3. Las conducciones no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas,
consecuentemente no se podrá montar andamios ni grúas y, todavía menos, construir
muros sobre las mismas.
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control y
hidrantes de protección contra incendios.
5. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, las disposiciones legales vigentes
referentes a distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios,
así como a la colocación de las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.
6. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, los criterios básicos que las conducciones
de agua potable nunca se ejecutaran per debajo de las conducciones de saneamiento. En
ningún caso podrán coincidir las generatrices de dos conducciones, sean del tipo que
sean, para preservar el acceso a las mismas.
7. Cualquier recualificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que
esté instalada una canalización, deberá de ser comunicada a CASSA.
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una conducción mediante cala
de la misma, deberá seguir las especificaciones del Anejo 1.
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el
previo consentimiento por escrito de CASSA.
En aquellos casos en los que no fuere posible cumplir con estos condicionantes, se
deberá contactar con la Oficina Técnica de CASSA para poder estudiar y analizar les
soluciones más convenientes, y especialmente será necesaria una notificación previa
cuando:
10. Sea necesario modificar las profundidades de las conducciones respecto a la rasante
de la acera i/o vial.
11. Cuando en la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al
descubierto.
12. Algunos elementos de la red, con derivaciones o cambios de dirección, requieren de
tope de hormigón u otros materiales, los cuales, en función del diámetro de la
canalización y de su presión, pueden ser de grandes dimensiones. Para garantizar la
estabilidad de los mismos es imprescindible la colaboración del terreno, razón per la
cual excavaciones en les proximidades de estos elementos pueden producir el colapso
del sistema.
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ANEJO 1: Apuntalamiento y Cala de conducciones
En los casos en los cuales se plantee resolver una afección a una canalización mediante
apuntalamiento y cala de la misma, el PROMOTOR deberá de formular una petición
por escrito a la Oficina Técnica de CASSA, donde se indiquen las acciones que se
prevén ejecutar con la finalidad de garantizar la integridad de la conducción afectada,
adjuntando la siguiente información:
a) Conducciones Ø< 300 mm:
- Croquis de la instalación prevista para apuntalamiento y cala.
- Perfiles IPN que se utilizaran.
- Elementos de sujeción de la conducción (tirantes, abrazaderas) y distancias entre estos
(como a mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm).
- Cimentación de hormigón prevista.
- Fecha de inicio y finalización de la actuación.
b) Conducciones Ø 300 mm:
Adicionalmente, a todo lo que se ha descrito anteriormente para las conducciones de Ø<
300mm, se proporcionaran los cálculos estructurales que demuestren que la conducción
no flectará (o lo hará de forma inapreciable) y se pondrá especial atención a:
- cuando la actuación sea en un tramo con juntas o uniones.
- El proceso de compactación de tierras por debajo de la canalización en la última fase
del proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden
producir averías en las juntas per asentamientos del terreno.
Se ha de destacar que el apuntalamiento y cala deberá de ser ejecutado siempre por
el PROMOTOR i, en ningún caso, por CASSA, y en el caso en que se produzca una
avería o ruptura de la conducción se le dará el trato de avería provocada.
En caso de tratarse de conducciones de hormigón, fibrocemento (Uralita) u otros
materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apuntalamiento o cala, se evitará esta
opción y se optará por el desvío de la misma.
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de CASSA, se
podrán proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los cuales se incorporaran
al proyecto inicial, rehaciendo por escrito su petición.
Una vez revisada tota la documentación, CASSA dará, si procede, su aprobación.
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.
b) Botas aislantes
c) Gafas de protección
3. Señalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos
que eviten pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de
20 cm. de profundidad.
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:



En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...
SEPARACIÓN DE SERVICIOS
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).

La futura traza de la canalización.
La cota del eje de la canalización.
1

2

03. Xarxa de Gas Natural
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DILIGÈNCIA, per fer constar que aquest Projecte bàsic d’ampliació i reforma del Complex
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