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DD 1. Contingut de l’encàrrec

Abast de la intervenció:
Aquest projecte bàsic forma part de l’encàrrec per la redacció del projecte bàsic i d’execució corresponent a
les obres d’ampliació d’una línia d’ESO a l’Escola Miquel Martí i Pol de Lliçà d’Amunt, situada al carrer Can
Roure, 2-10 08186 de Lliçà d’Amunt, convertint-se d'aquesta forma en un institut-escola. La superfície de
construcció de l’ampliació és d’uns 720m2 més uns 64m2 de porxos.

Abast de la documentació a presentar:
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MD

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD.1

Objecte del projecte

L’objecte del present document és la redacció del projecte bàsic de l'ampliació de l’Escola Miquel Martí i
Pol de Lliçà d’Amunt per acollir l’institut-escola.
L’objecte del projecte és l'ampliació d’una línia d’ESO al CEIP Miquel Martí i Pol, encarregat per
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt. L’actuació consisteix en la construcció d'un edifici docent per ús dels estudis
de secundària (ESO), amb relació i connectat amb l'edifici existent de primària, convertint-se d'aquesta
forma en un institut-escola.
Els objectius principals a assolir són els d’ampliar l’escola mitjançant una construcció sòbria, respectuosa
amb l’entorn, de baix impacte visual i ecològic, i energèticament eficient.

El solar on s’ubica actualment l’escola Miquel Martí i Pol està situat a l’entrada del Barri de Can Roure, en
la zona de Palaudàries, on predomina la tipologia edificatòria de ciutat-jardí amb habitatges unifamiliars
aïllats. Presenta una geometria rectangular, amb una pendent descendent en sentit NE-SO. Limita al nord
amb el gimnàs de l’Escola, al sud amb la masia de Can Roura, que dona nom al barri; a l’est, amb uns
murs de contenció d’habitatges unifamiliars situats a la cota més alta i a l’oest, hi trobem els edificis
d’infantil i primària de l’escola existent.
L’accés principal rodat i de vianants al centre escolar es troba situat en el vial de servei projectat en el seu
dia i té accés pel Carrer de Can Roure. En la part alta del terreny, on es preveu la implantació del nou
edifici, es disposa d’un accés propi, també amb entrada pel Carrer Can Roure, per la part de sobre de
l’esmentada Masia.
L’entorn presenta un caràcter predominantment rural, amb vistes àmplies i obertes. A l’oest, s’identifiquen
zones boscoses i turons on s’enfilen les masies de Can Rovira i Can Mas Vell.
La superfície del conjunt de la parcel·la d’equipaments de l’escola Martí i Pol és de 12.585 m2.

MD.2

Antecedents

2.1

Requisits normatius

El projecte s’adequarà a la normativa urbanística que li és d’aplicació:
L'àmbit d'aquest projecte es troba subjecte a les determinacions urbanístiques i les normes reguladores
dins de les condicions d'edificació establertes al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lliçà
d'Amunt aprovat per la comissió territorial d'urbanisme de Barcelona, el 18 de desembre de 2014 i publicat
efectes de la seva executivitat el 16 de març de 2015.
El solar està classificat i qualificat segons el POUM de:
Classificació Sòl urbà consolidat

L’Escola Miquel Martí i Pol neix el curs 2000-2001 del desglossament de l’escola San Baldiri. Inicialment va
estar ubicada en un edifici municipal del carrer Folch i Torres al centre urbà de Lliçà d’Amunt.
L’any 2004 es va redactar el projecte executiu del CEIP Miquel Martí i Pol, que s’ubicaria al carrer Can
Roure, 2-10. El curs 2005-2006 és va inaugurar el nou centre escolar, projectat per l’arquitecte José Ramón
Pastor González amb els espais necessaris pel desenvolupament d’infantil i primària d’una escola d’una
línia.
L’actuació actual proposa la construcció d'un nou edifici per ús dels estudis de secundària (ESO), amb
relació amb l'edifici existent, convertint-se d'aquesta forma en un institut-escola.
Es disposa d’un avantprojecte, redactat l’any 2021 per l’arquitecte María Poble, on es defineix el nou edifici
de secundària com un cos rectangular, de planta baixa, integrat amb les edificacions existents de l’escola
mitjançant la seva volumetria i la utilització de materials similars.

Qualificació Sistema d’equipaments comunitaris sense ús determinat – E
Característiques de l'edifici existent
L’edifici complirà amb els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei
38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). Igualment es
dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui
d’aplicació.

2.2

Requisits derivats de l’encàrrec

Es disposa d’un avantprojecte redactat l’any 2021, on es defineix el programa i l’actuació a realitzar per
allotjar els estudis de secundària a l’Escola Miquel Martí i Pol.
El projecte dóna resposta als requisits derivats de l’encàrrec per part de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i té
en compte les observacions de les incidències observades en l’Informe d’incidències de l’Avantprojecte,
segons els criteris del Departament d’Ensenyament.

2.3

Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic

El solar del projecte es troba situat al municipi de Lliçà d’Amunt, a la comarca del Vallès Oriental, província
de Barcelona. L’àmbit d’actuació en el que es desenvoluparà el nou edifici es troba dins la parcel·la on
actualment hi ha el CEIP Miquel Martí i Pol, al Carrer de Can Roure número 2-10, 08186 de Lliçà d'Amunt.

L'entrada principal del centre es troba al final del carrer, on hi ha una rotonda. En aquest lloc la vorera
s'eixampla, facilitant un accés còmode al vestíbul principal i pati principal del centre.
L'edificació està constituïda mitjançant tres cossos que s’articulen al voltant d’un pati central, regits per una
forma en "U" i assentats a cotes diferents. Trobem un cos de planta baixa que recull l'administració i el
menjador, un cos de tres plantes, amb totes les aules d'educació primària i finalment el cos d'educació
infantil amb les aules obertes a un pati propi, més acotat i amb accés propi. Així doncs, l’edifici es podria
definir com la unió dels cossos baixos i un volum emergent. Els cossos d’una sola planta moldejen les
seves cobertes, tenint en compte la seva condició de façana visible des de les parts elevades i a les
qualitats lumíniques i espaials de les aules. Des del vestíbul principal un corredor enllaça els tres cossos i
el d'educació infantil mitjançant una rampa.
El pavelló de la biblioteca, al que també es vincula l'AFA s’hi accedeix a través d'un porxo que ho connecta.
L'àrea esportiva disposa en un sector específic. Un porxo enllaça el gimnàs-sala polivalent i els vestuaris
amb l'edifici d'educació primària.
La composició arquitectònica de l’edifici existent segueix un llenguatge sobri, amb línies rectes i acabats de
façana amb obra vista.
Degut a la implementació del nou edifici d'ESO, en el programa inicial de l'escola d’infantil i de primària, s’hi
produiran algunes modificacions (explicades a l'annex de reubicació, adjuntat en l’avantprojecte), ja que es
compartiran espais amb les noves instal·lacions.

El solar on s’ubicarà l’ampliació forma part del recinte de l’Escola Miquel Martí i Pol. Actualment a la
parcel·la no hi consta cap edificació existent, és un terreny sense pavimentar i amb presència d'arbres i
arbusts.
El solar disposa d’aigua potable, connexió a la xarxa general de clavegueram, subministrament d’energia
elèctrica, subministrament de gas i serveis de telefonia.

situats a una cota més alta i a l’oest, hi trobem els edificis d’infantil i primària de l’escola existent. És un
terreny sense pavimentar i amb presència d'arbres i arbusts.
Es proposa enderrocar el mur actual de contenció afectat per l’actuació, per tal de generar un nou mur amb
fonamentació adequada al nou estat de càrregues.

A continuació fem una breu memòria descriptiva dels diversos serveis existents a la parcel·la que ens
afecta. (Veure plànol A05 de Serveis afectats).

Entorn predominantment rural

- L'escomesa d'aigua es troba al costat Sud de l’edifici, al capdamunt de la rampa que separa l’edifici de
primària de l’edifici d’infantil, i al costat Nord Oest hi trobem una arqueta amb boca de registre, que disposa
d’una pressió suficient per connectar-hi.

El centre està situat al Barri de Can Roure, a la zona de Palaudàries, on predomina la tipologia edificatòria
de ciutat-jardí amb habitatges unifamiliars aïllats. El nou edifici pretén mimetitzar-se amb l'entorn amb una
façana neutra i la utilització de l’obra vista.

- L’escomesa actual es troba al costat de l’accés a l’edifici de primària. El quadre general es troba a la
planta baixa d’aquest mateix edifici, darrera de la consergeria actual. En general té capacitat suficient per
connectar la nova instal·lació.

L'edifici existent

- L’edifici actual disposa d’un dipòsit soterrat de gas oil, que es troba al costat Sud Est de la parcel·la, i
s’omple a través d’una arqueta situada a la cantonada Est. La caldera es troba al pati intermig entre els
edificis de primària i d’infantil. Es considera que la caldera no disposa de potència suficient per connectar el
nou edifici.
- El rack de telecomunicacions es troba al costat del quadre general elèctric, dins del mateix recinte. Es
considera suficient per connectar el nou edifici.

L'edifici existent s’articula al voltant d’un pati central mitjançant tres cossos de diferents plantes, regits per
una forma en "U" i assentats a cotes diferents. El nou edifici se situarà contigu al mòdul de l’aulari existent
de primària de forma perpendicular, i s’ integrarà a les edificacions existents de l’escola mitjançant la seva
volumetria i la utilització de materials similars. Així doncs, a nivell compositiu, l’edifici conserva els trets
definits a l’avantprojecte, i es planteja com una extensió dels edificis existents, mantenint el llenguatge
arquitectònic i els materials d’acabat.

- La xarxa de sanejament actual es troba al costat Oest de la parcel·la, al voltant de l’edifici de primària, i té
un diàmetre ø 160mm.

Volumetria i Programa

2.4

Geomètricament l’edifici aposta per una volumetria clara i senzilla, definida com un cos rectangular de
planta baixa amb coberta plana, amb les zones habitables ubicades en façana, i un passadís central més
alt que separa aquestes zones i les ajuda a ventilar i il·luminar.

Preexistències en intervencions en edificis existents

L’escola Miquel Martí i Pol és un edifici obra de l’arquitecte José Ramón Pastor González inaugurada l’any
2005. No té cap mena de característica especial de protecció arquitectònica.

El programa funcional del nou edifici consisteix en la ubicació de 4 aules d’ESO, dues aules de reforç, un
taller, un laboratori, la sala de professors i lavabos.

No es preveuen afectacions en l’estructura de l’escola existent. L’actuació inclou alguna modificació en el
programa inicial de l'escola d’infantil i de primària existent, ja que degut a la implementació del nou edifici
d'ESO es compartiran espais amb les noves instal·lacions, (biblioteca, associació d'alumnes, AFA i sala de
petits grups). El nou edifici se situarà contigu al mòdul de l’aulari existent de primària de forma
perpendicular. Es preveu també la construcció d’un nou porxo en el pati existent.

L’accés serà pel Carrer de Can Roure on hi ha l’accés principal al centre i es crearà un itinerari adaptat des
de l’entrada fins al nou edifici. En la part alta del terreny, on es preveu la implantació del nou edifici, es
disposa d’un accés propi, també amb entrada pel Carrer Can Roure.

Aules
MD.3

Descripció del projecte

3.1

Descripció general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors adscrits

El projecte que ens ocupa contempla l'ampliació de l’Escola Miquel Martí i Pol de Lliçà d’Amunt per acollir
l’institut-escola. En aquest sentit s’han pres els següents criteris:

Criteris de disseny de l’edifici:

Es proposa la utilització de tancaments fixes i/o mòbils acústics entre espais que facilitin la flexibilitat dels
grups de treball. Les separacions amb el passadís incorporaran elements que facilitin l’entrada de llum i
ventilacions a través del mateix.

El resultat final és un edifici de forma rectangular, de planta baixa, que pretén donar resposta als
diferents requeriments programàtics i a la vegada s’integri i es mimetitzi amb l’edificació actual
respectant el caràcter de l’escola existent. Una construcció sòbria, respectuosa amb l’entorn, de
baix impacte visual i ecològic, i energèticament eficient.

- Les preexistències del lloc, l'entorn predominantment rural, les característiques del solar i l'edifici existent,
conformen les primeres decisions de disseny del nou edifici.
Descripció bàsica de les solucions adoptades en els sistemes constructius de l’edifici:
El solar
Actualment la parcel·la on es construirà l'ampliació forma part del recinte de l’Escola Miquel Martí i Pol.
Presenta una geometria rectangular, amb una pendent descendent en sentit NE-SO. Limita al nord amb el
gimnàs, al sud amb la masia de Can Roura, a l’est, amb uns murs de contenció d’habitatges unifamiliars

La simplificació geomètrica que es proposa fa que l’edifici es llegeixi com un edifici compacte, de forma
rectangular, amb les zones habitables ubicades en façana, i amb un passadís central més alt que separa
aquestes zones i les ajuda a ventilar i il·luminar. Aquesta simplificació formal també es fa extensible a

l’elecció dels materials d’acabat exterior, utilitzant en façana: formigó, ceràmica i alumini, sempre en
sintonia amb els edificis existents del recinte escolar.
Es proposa una coberta plana invertida amb un pendent del 2% i acabat de grava a la zona d’aules, en la
mateixa línia que les cobertes dels edificis existents. A la zona de passadís es proposa una coberta plana
elevada, amb finestres al costat Nord Est per ventilació i il·luminació. Aquesta coberta també allotjarà les
instal·lacions de calefacció i ventilació dels espais habitables aprofitant la seva secció.
A nivell estructural, es proposa la utilització de fonamentació superficial a base de sabates aïllades i riostres
de formigó in situ, una estructura portant de formigó prefabricat, formada per pilars i jàsseres, combinada
amb una estructura horitzontal de bigues de fusta. Els elements de contenció i soleres es realitzaran amb
formigó in situ.
Cal tenir en compte que l’estudi geotècnic especifica que l’estrat resistent corresponent al nivell 2 té una
capacitat resistent de 1,5 Kg/cm2 i una potència de 9,6m de profunditat, i que per sobre trobem una capa
de rebliment entròpic de 1,2m. En aquest sentit, l’elecció de la fusta per la coberta permet alleugerir el pes
del conjunt, de manera que la repercussió en la fonamentació sigui menor i d’aquesta manera poder
treballar amb fonamentació superficial enlloc de profunda, com passa a la resta de l’edificació existent.
L’elecció del formigó prefabricat permet:
-

Control del procés de fabricació en taller, amb garantia de qualitat.

-

Incorporació d’àrids reciclats en el procés de fabricació.

-

Minimització de les mermes en la fabricació.

-

Control de la geometria de les peces.

-

Ràpida posta en obra, minimització de la mà d’obra i de les tasques auxiliars.

FITXA 02 Dades urbanístiques

Projecte:
Títol del projecte:

AMPLIACIÓ D’UNA LÍNIA D’ESO DE L’ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL

Emplaçament:

c/ Can Roure, 2-10 08186 de Lliçà d’Amunt

Dades urbanístiques:
Planejament general vigent

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lliçà d'Amunt

Data d’aprovació

18 de desembre de 2014

Planejament complementari vigent
Data d’aprovació
Qualificació urbanística

Sistema d’equipaments comunitaris sense ús determinat – E

Classificació del sòl

Urbà

Usos previstos pel planejament

Educatiu

Superfície de la parcel·la

12.585 m2

Condicions d’edificació

També es proposa enderrocar el mur actual de contenció afectat per l’actuació i on s’alinea el nou edifici,
per tal de generar un nou mur amb fonamentació adequada al nou estat de càrregues.
La secció de l’edifici ajuda a fomentar les ventilacions creuades i la il·luminació natural. En aquest sentit, el
passadís central i les aules disposen d'obertures que facilitaran la il·luminació i ventilació de tots els espais.
La fusteria exterior serà d’alumini amb ruptura de pont tèrmic, amb vidre amb cambra d’aire i de baixa
emissivitat.
Les divisions interiors tant de les aules com de les peces humides es realitzaran amb envans de cartró
guix, amb aïllament de llana mineral de gruixos variables segons els requeriments acústics o tèrmics. En
aules i zones de circulació fins a una alçada de 2.10m es substituiran els plafons de fibra i guix per plafons
de MDF, suro o alicatats.
A nivell constructiu es preveu la construcció d’un edifici sòlid, per un període de servei de com a mínim 50
anys. Els sistemes constructius proposats són sistemes coneguts i provats, de manteniment mínim. Es
prioritza la elecció de materials durables, d’empreses que tinguin un compromís amb la sostenibilitat i el
medi ambient i que disposin d’alguna de les certificacions d’ecoetiquetatge existents.
S’aposta per una intervenció màxima a nivell de solucions passives (bioclimatisme) per garantir una mínima
demanda energètica. La proposta d'instal·lacions es basa en la combinació de mesures d'estalvi i eficiència
energètica i la viabilitat d'execució i manteniment.

3.2

Justificació del compliment de la normativa urbanística

S’adjunta la Fitxa 02 “Dades urbanístiques”.
Aquest subapartat es complementa amb la documentació gràfica “Justificació urbanística”.

Paràmetres normativa

Parcel·la mínima:

Paràmetres projecte

No especificat m2

Parcel·la:
Ocupació de parcel·la:

Ocupació de parcel·la:

40 % sòl

12.585 m2 m2
2440,90 +
729,13=3170,03
25,18 % sòl

Volum edificable:

No especificat m3/m2 sòl

Volum edificat :

m3/m2 sòl

Sostre edificable:

0,50 m2/m2 sòl

Sostre edificat:

0.32 m2/m2 sòl

Alçada reguladora:
Densitat:

PB +2 - 9,5 m
- m2/habit.

Alçada reguladora edificada:

PB m

Densitat:

- m2/habit

Separació a límit de parcel·la:

No especificat m

Separació a límit de parcel·la:

- m

Separació a carrer /s:

No especificat m

Separació a carrer /s:

- m

Profunditat edificable:

No especificat m

Profunditat edificada:

- m

Alçada màx./mín. planta baixa:

No especificat m

Alçada lliure planta baixa:

- m

Alçada mínima planta pis:

No especificat m

Alçada lliure planta pis:

- m

3.4

Relació de superfícies i altres paràmetres resum de l’edifici

L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a l’organització
general del teixit urbà en què se situen i a les condicions ambientals del municipi. Veure plànol 3.
S’adjunta la fitxa 03 “Quadres comparatius de superfícies”.
3.3

Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos previstos

En el projecte es diferencien dos tipus d’actuacions: obra nova i reforma (adequació edifici existent).

Configuració general
- El nou edifici de secundària es situa contigu al mòdul de l’aulari existent de primària de forma
perpendicular.
- Un porxo dóna pas al cancell d'entrada i a la rampa que salva la diferència de cota. La rampa serà
accessible, de fàcil accés des del passadís exterior de l’edifici de primària, i estarà coberta en tota la seva
longitud.
- L’edifici es desenvolupa en planta baixa, i té una forma rectangular en planta amb una mossegada en la
façana est que genera un pati en un dels costats llargs.
- Funcionalment es divideix en tres franges longitudinals: dues exteriors que formen les aules, i una central
que configura l’espai de relació / passadís.
- L'edifici es caracteritza per l’ espai singular central, que engloba tant l'entrada de llum, com la ventilació i
les circulacions. Aquest cos central tindrà elements comunitaris que afavoreixin la socialització dels
alumnes.
- Orientacions: les façanes principals de l'edifici tenen una orientació Nord-est i Sud-oest. Aquestes
orientacions no resulten massa adients per les aules, així que utilitzem lames orientables d’alumini com a
filtre solar.
- La imatge final de l’edifici busca la seva integració cromàtica i de materials amb l’entorn, de manera que el
nou edifici no s’imposa ni entra en conflicte amb la resta d’edificacions. En les façanes s’aposta per la
utilització del formigó vist, l’aplacat ceràmic i l’arrebossat com a acabats exteriors, materials resistents i
durables.
Veure plànol 7 i 8
Programa funcional i usos previstos
- Ús principal: docent
- Altres usos: no es preveuen altres usos.

Es proposa un nou edifici que allotgi les estances necessàries pel desenvolupament dels estudis obligatoris
de secundària (ESO) per a una línia. Funcionalment es divideix en tres franges longitudinals: dues que
contenen les aules i que donen a façana, i una central que configura l’espai de relació / passadís.
A la franja de la façana Sud-est hi trobem l’accés, les aules de 1er i 3er d’ESO, les dues aules de reforç al
mig i el laboratori. La sala de professors s’ubica a la façana Nord, davant de la pista exterior, seguida dels
banys, les aules de 2on i 4art, que queden separades per un pati, i finalment el taller.

Superfícies construïdes

FITXA 03 Quadre de superfícies

Superfície construïda edificada
(100%)

Planta

Projecte:
Títol del projecte:

AMPLIACIÓ D’UNA LÍNIA D’ESO DE L’ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL

Emplaçament:

c/ Can Roure, 2-10 08186 de Lliçà d’Amunt

687.33

baixa

Superfície de porxos, terrasses ....
50%

Total
719,64

32,31
TOTAL Superfície construïda

OBRA NOVA

719,64

Superfícies urbanitzades

Superfícies útils

Localització

CLAU DE
LOCAL

PLANTA

DENOMINACIÓ DEL LOCAL

Superfície
segons
programa

Superfície
S. Il·lum (m2)
segons projecte

Volum (m3)

A1

Aula 1er d'ESO

50,00 m2

51,10 m2

10,57

153,30

P. Baixa

A2

Aula 2on d'ESO

50,00 m2

50,90 m2

10,28

152,70

P. Baixa

A3

Aula 3er d'ESO

50,00 m2

51,10 m2

10,57

153,30

P. Baixa

A4

Aula 4art d'ESO

50,00 m2

51,10 m2

10,57

153,30

P. Baixa

Sp

Sala de professors

50,00 m2

50,20 m2

10,48

150,60

P. Baixa

R1

Aula recolzament / reforç

25,00 m2

25,25 m2

5,24

75,75

P. Baixa

R2

Aula recolzament / reforç

25,00 m2

25,25 m2

5,24

75,75

P. Baixa

T

Aula Taller

80,00 m2

86,30 m2

18,08

258,96

P. Baixa

L

Laboratori

67,00 m2

67,50 m2

12,10

202,56

P. Baixa

La

lavabos alumnes

24,00 m2

20,00 m2

-

0,00

P. Baixa

L.adp

lavabo adaptat / professors

5,00 m2

5,00 m2

-

0,00

P. Baixa

N

Neteja

3,00 m2

3,38 m2

-

0,00

P. Baixa

I

instal·lacions

m2

0,00 m2

-

479,00 m2

487,08 m2

P. Baixa

C1

cancell

P. Baixa

C2

pas
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL

30%

Voreres

235m2

Enjardinament i zones toves

132m2
TOTAL Superfície urbanitzada

P. Baixa

SUPERFÍCIE ÚTIL ESPAIS

Superfície urbanitzada

16,18 m2

0,00

116,51 m2

0,00

619,77 m2

367m2

(només perimetre escola sense comptar pista ni jardi posterior)

OBRA REFORMA

Superfícies útils

PLANTA

CLAU DE
LOCAL

DENOMINACIÓ DEL LOCAL

Superfície
segons
programa

Superfície
S. Il·lum (m2)
segons projecte

Volum (m3)

P. Baixa

B

Biblioteca

75,00 m2

0,00 m2

0,00

P. Baixa

Ap

Aula petits grups Primària

25,00 m2

0,00 m2

0,00

0,00
0,00

P. Baixa

AFA

Associació Families d'alumnes

15,00 m2

0,00 m2

0,00

0,00

AA

Associació alumnes

0,00 m2

0,00

0,00

P. Baixa

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL

15,00 m2

m2

MD.4

Telecomunicacions

Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici

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

‐ Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació d’acord amb el que
preveu la normativa específica.

Requisits bàsics LOE Exigències bàsiques CTE
art. 3

Projecte

Seguretat

- Funcionalitat: Utilització

SE

Accessibilitat

Seguretat
Estructural

Estructural
en cas d’Incendi

SE

Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE)

DB SE

X

SE 1

Resistència
estabilitat

DB SE‐AE

X

SE 2

Aptitud de servei

i

d’Utilització
- Habitabilitat:

X

Nivells o valors límits de les
prestacions establerts en
els Documents Bàsics

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de
les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:

- Seguretat:

RD Llei
1/98, RD
401/2003
, altres

Salubritat
Protecció contra el soroll

‐ La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es
generin riscos indeguts, de forma que es mantingui la resistència i
l’estabilitat enfront de les accions i influències previsibles durant les
fases de construcció i usos previstos dels edificis, i que una
produeixi
conseqüències
incidència
extraordinària
no
desproporcionades respecte a la causa original i es faciliti el
manteniment previst.

(1)

DB SE‐A
DB SE‐C
DB SE‐F

DB SE‐M
‐ L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de
EHE, EF, NCSE
forma que no es produeixin deformacions inadmissibles

Estalvi d’energia
Ecoeficiència
Altres requisits de l’edifici.

SI

Seguretat en cas SI
d’Incendi

Pel que fa a les actuacions a l’edifici existent, es tracta de redisitribució d’espais sense incidència en
l’envolvent ni en l’estructura.
En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits
específics i prestacions de les solucions.

Requisits bàsics LOE

Prestacions segons
normativa
específica

art. 3

Funcionalitat
Utilització

Projecte
‐ La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal∙lacions faciliten la realització
adequada de les funcions previstes a l’edifici.

D.141/20
12
Habitabili
tat

(1)

Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE)

DB SI

(2)

X

SI1

Propagació interior

‐ Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de
l’edifici.

DB SI 1

X

SI 2

Propagació exterior

‐ Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior,
tant en l’edifici considerat com a d’altres edificis.

DB SI 2

X

SI 3

Evacuació
d’ocupants

‐ L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè els
ocupants puguin abandonar‐lo o arribar a un lloc segur dins del
mateix en condicions de seguretat.

DB SI 3

X

SI 4

Instal∙lacions
de ‐ L’edifici disposarà dels equips i instal∙lacions adequats per fer
protecció
contra possible la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així com la
incendis
transmissió de l’alarma als ocupants.

DB SI 4

X

SI 5

Intervenció
bombers

de ‐ Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció
d’incendis.

DB SI 5

X

SI 6

Resistència al foc de ‐ L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el
l’estructura
temps necessari perquè es puguin complir les anteriors exigències
bàsiques.

DB SI 6

X

X
AAA

Normativ
a usos
Accessibilitat
‐ Es facilita l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les
persones amb discapacitat.
‐ Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i circulació per l’edifici
segons la normativa específica.

DB SUA
(seccions
1 i 9)

X

D.135/95
d’accessi
bilitat

X

Requisits bàsics LOE Exigències bàsiques CTE
art. 3

Nivells o valors límits de les
prestacions establerts en el
Document Bàsic

rojecte

Seguretat
SUA

Seguretat
SUA
d’Utilització i

Seguretat d’Utilització i accessibilitat (art. 12 Part I del CTE)

DB SUA

X

(1)

Accessibilitat

SUA 1 Caigudes

‐ Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual
els terres seran adequats per a afavorir que les persones no
rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es limitarà el
risc de caigudes en forats, en canvis de nivell i a escales i rampes,
facilitant la neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat.

DB SUA 1

X

o ‐ Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o
enganxades amb els elements fixes o practicables de l’edifici.

DB SUA 2

X

en ‐ Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment
immobilitzats a recintes.

DB SUA 3

X

SUA 4 Il∙luminació
inadequada

‐ Es limitarà el risc de danys a persones com a conseqüència d’una
il∙luminació inadequada en zones de circulació dels edificis, tant
interiors com exteriors, inclòs en cas d’emergència o de fallida de
l’enllumenat normal.

DB SUA 4

X

SUA 5 Alta ocupació

‐ Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant
la circulació de les persones i la sectorització amb elements de
protecció i contenció en previsió del risc d’aixafament.

DB SUA 5

X

SUA 6 Ofegament

‐ Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegaments a
piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant elements que
restringeixin l’accés.

DB SUA 6

X

en ‐ Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent‐se als
tipus de paviments i senyalització i la protecció de les zones de
circulació rodades i les de les persones.

DB SUA 7

X

SUA 8 Acció del llamp

‐ Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció del
llamp mitjançant instal∙lacions adequades de protecció contra el
llamp.

DB SUA 8

X

SUA 9 Accessibilitat

Veure apartat accessibilitat

SUA 2 Impacte
enganxada
SUA 3 Immobilització
recintes tancats

SUA 7 Vehicles
moviment

HS 3

Qualitat
interior

de

l’aire ‐ L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es puguin
ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es
produeixin de forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de
forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi
l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants.

HS 4

Subministrament
d’aigua

‐ L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a
l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum de forma
sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament,
sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint
els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa.

HS

Nivells o valors límits de les
prestacions establerts en el
Document Bàsic

Projecte

Higiene, salut i HS 1
protecció
del
HS 1
medi ambient

HS 2

DB HS 4

X

DB HS 5

X

‐ Els equips de producció d’aigua calenta amb sistemes d’acumulació i
els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal
que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.
HS 5

Habitabilitat

X

‐ Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior de l’edifici
i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes
de combustió de les instal∙lacions tèrmiques es produirà, amb
caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del
tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la
reglamentació específica sobre instal∙lacions tèrmiques.

Evacuació d’aigües

‐ 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 les escorrenties.

Requisits bàsics LOE Exigències bàsiques CTE
art. 3

Requisits bàsics LOE Exigències bàsiques CTE
art. 3

DB HS 3

Salubritat (art. 13 Part I del CTE)

DB HS

X

Protecció enfront la ‐ Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o
humitat
humitat en l’interior dels edificis i els seus tancaments com a
conseqüència de l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques,
d’escorrenties, del terreny o de condensacions, disposant mitjans
que impedeixin la seva penetració o, si s’escau, permetin
l’evacuació sense producció de danys.

DB HS 1

X

Recollida i evacuació ‐ L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els residus
de residus
ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema públic de
recollida de tal manera que es faciliti l’adequada separació en
origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i
la seva posterior gestió.

DB HS 2

X

Nivells o valors límits
de les prestacions
establerts
en
els
Documents Bàsics

Habitabilitat
HE

Estalvi d’Energia

Projecte
HE

Estalvi d’energia

(art. 15 Part I del CTE)

HE 0

Limitació del consum
energètic

L’edifici aconseguirà un ús raonable de l’energia necessària per a la
seva utilització reduint a límits sostenibles el seu consum i així
mateix aconseguirà que una part del consum procedeixi de fonts
d’energia renovable, com a conseqüència de les característiques del
seu projecte, construcció, ús i manteniment. (3)

X

HE 1

Limitació
de
la
demanda energètica

L’edifici disposarà d’una envolvent que limiti adequadament la DB HE 1
demanda energètica necessària per aconseguir el benestar tèrmic
en funció de el clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim
d’hivern i d’estiu, així com per les seves característiques d’aïllament
i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar, reduint
el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i
intersticials que puguin perjudicar les seves característiques i
tracten adequadament els ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o
guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics als mateixos.

X

HE 2

Rendiment de
instal∙lacions
tèrmiques

les ‐ L’edifici disposarà d’instal∙lacions tèrmiques apropiades destinades DB HE 2
a proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el
rendiment de les mateixes i dels seus equips.

X

(1)

DB HE

‐ Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent
Reglament d’Instal∙lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE, i la seva
aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici.
HE 3

Eficiència energètica ‐ L’edifici disposarà d’instal∙lacions d’il∙luminació adequades a les DB HE 3
de les instal∙lacions necessitats dels seus usuaris i eficaces energèticament disposant
d’il∙luminació
d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació
real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes
determinades condicions.

X

(1)

HE 4

Contribució
mínima d’ACS

solar ‐ Una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades de la DB HE 4
demanda d’ACS o de climatització de piscina coberta, segons CTE
HE 4, es cobrirà mitjançant la incorporació en l’edifici de sistemes
de captació, emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa
temperatura adequada a la radiació solar global del seu
emplaçament i a la demanda d’aigua calenta de l’edifici.

X

Tindran una alçada mínima de 90 cm des del terra

-

Disposaran d’una protecció que impedeixi el pas o lliscament per sota de les mateixes o la caiguda
d’objectes sobre les persones

De la mateixa manera, s’impedirà que el personal no autoritzat pugui accedir als espais d’ús exclusiu per

‐ Els valors derivats d’aquesta exigència tenen consideració de
mínims, sense perjudici de valors que puguin ser establerts per les
administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat,
atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit
territorial.
HE 5

-

manteniment, mitjançant passos amb clau.

Contribució
solar ‐ Si l’edifici està inclòs en l’àmbit d’aplicació del CTE HE 5 incorporarà DB HE 5
fotovoltaica mínima sistemes de captació i transformació d’energia solar en energia
d’energia elèctrica
elèctrica per procediments fotovoltaics per a ús propi o
subministrament en xarxa.

X

4.2

ACCESSIBILITAT

L’edifici dóna compliment al Decret d’Accessibilitat 135/1995, així com a la Llei d’Accessibilitat 13/2014 i al
DB SUA.

‐ Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica tindran la
consideració de mínims, sense perjudici de valors més estrictes que
puguin ser establerts per les administracions competents i que
contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les característiques
pròpies de la seva localització i àmbit territorial.

La cota d’accés del nou edifici queda aproximadament un metre per sobre el nivell de la planta primera de
la part de primària de l’escola actual, fet que comporta la presència de rampes per tal de garantir un itinerari
accessible que comuniqui els dos edificis.
El passadís central té una amplada total de 275cm, que es veu reduït puntualment a 215cm quan hi ha
pilars. Aquesta amplada permet la inscripció d’un cercle de Ø150cm per realitzar els girs.
Les portes del nou edifici tindran una amplada no inferior a 80cm i una alçada no inferior a 210cm.
Disposen d’un espai lliure de gir a ambdós costats on poder inscriure un cercle de Ø150cm.
No hi ha cap escala ni graó aïllat.

HR

Protecció
enfront
soroll

HR
del

Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE)

DB HR

X

‐ L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els elements
constructius que conformin els seus recintes tinguin unes característiques acústiques
adequades per:
‐ reduir la transmissió del soroll aeri, i d’impactes

L’accessibilitat al local per a persones de mobilitat reduïda queda, doncs, garantida. (veure plànol 3)
itinerari adaptat
El centre disposa d’itinerari adaptat en totes les seves plantes i compleix els aspectes següents:


‐ reduir la transmissió de vibracions de les instal∙lacions de l’edifici, i



‐ per limitar el soroll reverberant dels recintes.
(1)

Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica.

(2)

En edificis i establiments industrials es dóna compliment a les exigències bàsiques amb l’aplicació del Reglament de Seguretat en cas d’incendis






d’establiments industrials, RSCIEI (RD 2267/2004).

(3)

No hi ha d’haver cap escala, ni graó aïllat i en tot el seu recorregut té una amplada mínima de 0.90
m i una alçada lliure d’obstacles de 2.10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de 1.20 m de
diàmetre.
Les portes tenen com a mínim una amplada de 0.80 m i una alçada mínima de 2 m.
A ambdues bandes d’una porta existeixen espais lliures on es pot inscriure un cercle de 150 cm de
diàmetre.
Les manetes de les portes s’accionen mitjançant mecanismes de palanca.
El paviment no té rampes.

S’ha recollit com a exigència del DB HE 0 la del DB HE, ja que el DB HE 0 és el transversal al compliment de les altres seccions del DB.

serveis higiènics adaptats
el centre disposa de 1 bany adaptat.
Perquè els serveis higiènics es considerin adaptats, compliran els aspectes següents:
4.1




UTILITZACIÓ: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici

El nou edifici es concep com una ampliació de l’escola Miquel Martí i Pol, actualment en funcionament amb




ús docent. Tal i com es descriu en els següents apartats, l'edifici dóna compliment als diversos
requeriments del CTE, així com als decrets d'accessibilitat D135/1995 i LL13/2014.

Les portes tindran una amplada mínima de 0.80 m, i obriran cap a l’exterior.
Entre 0 i 0.7 m d’alçada respecte del terra, hi ha un espai lliure de gir i maniobra de 1.5 m de
diàmetre com a mínim.
L’espai d’apropament lateral al WC i frontal al rentamans té una amplada mínima de 0.8 m.
Els rentamans no tenen pedestal ni mobiliari inferior que dificulti l’apropament de persones amb
cadira de rodes.

El nou edifici compleix amb el Decret 486/1997 Prescripció espais de treball i zones perilloses, Annex
I Condicions generals de seguretat als llocs de treball, pel que fa referència a l’ús exclusiu per manteniment

4.3

de les cobertes. Aquestes disposaran d’unes baranes que:

El projecte dóna resposta al requisit bàsic de seguretat estructural DB SE, mitjançant el compliment de la
normativa d’aplicació.

-

Seran de materials rígids

SEGURETAT ESTRUCTURAL

Les exigències bàsiques de seguretat estructural (SE) estan definides a l’article 10 de la Part I del CTE, i
són:
-

SE 1: Resistència y estabilitat
La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es generin riscos indeguts, de forma

SECTORS D’INCENDI
Sector

Situació

Sup. (m2)

Sector incendi 1

Edifici

719,64

que es mantingui la resistència i l’estabilitat enfront de les accions i influències previsibles durant
les fases de construcció i usos previstos dels edificis, i que una incidència extraordinària no
produeixi conseqüències desproporcionades respecte a la causa original i es faciliti el
manteniment previst
-

SE 2: Aptitud de servei

Condicions d’estabilitat i resistència al foc dels elements de compartimentació
La resistencia al foc exigida a les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendis, tal i com s’indica
a la taula 1.2 de la Secció SI 1 del Codi Tècnic de la Edificació, ve condicionada per l’ús de l’interior de
l’edifici i per la seva alçada. L’ús s’ha considerat del tipus docent. Al considerar-se com a docent, i atès que
l’alçada d’evacuació és a nivell de la planta baixa, i aquest valor és inferior a 15 m, la resistència al foc
exigida s’indica en la taula següent:

L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de forma que no es produeixin
deformacions inadmissibles

4.4

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

El projecte dóna resposta al requisit bàsic de seguretat estructural DB SI, mitjançant el compliment de la
normativa d’aplicació.

DESCRIPCIÓ SEGONS CTE

EI (minuts)

Parets, sostres i portes que delimiten sectors

EI-60

SI 1.2 Locals i zones de risc especial
No es disposarà de locals i zones de risc.
El quadre elèctric tindrà una potencia inferior a 50 kW i no tindrà consideració de local de risc.

S’adjunta com a annex a la memòria AN SI la Justificació del compliment de les mesures de protecció
contra incendis.

Els equip de producció de climatització s’instal·laran en coberta.

En l’apartat DB SI de la Documentació gràfica es complementa la justificació amb els plànols (núm. 17-20)

El altell no es considera com a sala de risc perquè, no te consideració de sala de maquines segons RITE.

La protecció contra incendis i la seguretat de l’edifici són objectius prioritaris en tot espai d’ús públic, per la
qual cosa s’han seguit els següents criteris:
-

Vies d’evacuació de les persones, en condicions de seguretat, el més directes i accessibles que sigui
possible per a sortir a l’exterior.

-

Compartimentació de les àrees amb diferents usos, per aïllar amb màxima rapidesa els punts de major
risc i el compliment de les resistències i estabilitats al foc dels materials i elements constructius.

-

Manteniment adequat dels equips i sistemes de seguretat i un coneixement total de la infraestructura i
dels mitjans disponibles.

DB-SI 1 Propagació interior

SI 1.1 Compartimentació
Segons Codi Tècnic de l’edificació, la compartimentació d’un edifici de tipus docent ha de fer-se amb
sectors d’incendi inferiors a 4000 m2.
L’edifici té una superfície total de 719m2 i existirà un únic sector d’incendis. Les longituds dels recorreguts
d’evacuació no superaran els màxims establerts al Codi Tècnic de l’edificació.
Com que es tracta d’un edifici aïllat, no es considerarà la seva sectorització respecte d’edificis veïns en
mitgera o d’altres activitats en el mateix edifici.

SI 1.4 Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari
Els materials utilitzats per a l’acabat i decoració dels diferents espais i zones per les que es preveuen els
recorreguts d’evacuació s’enumeren i qualifiquen en la taula següent:

RECINTE

SOSTRES I PARETS

TERRES

C-s2,d0

EFL

B-s1-d0

CFL-s1

Recorreguts protegits

C-s2,d0

CFL-s1

Locals risc baix

B-s1-d0

BFL-s1

Zones ocupables
Passadissos
protegides

i

escales

Els materials utilitzats en conductes de climatització han de ser M1 i formats per planxes de fibra de vidre
folrades interior i exteriorment amb una capa d’alumini. Els materials utilitzats en els conductes d’extracció
o aportació d’aire han de ser M1 i formats per planxes de fibra de vidre.

DB-SI 2 Propagació exterior

Local

Sup.

Aula 1
Aula 2
Aula 3
Aula 4
Sala de professors
Aula recolzament / reforç
Aula recolzament / reforç
Aula Taller
Laboratori

m2
51,10
50,90
51,10
51,10
50,20
25,30
25,30
86,30
67,50

A nivell de la sectorització amb edificis veïns, es tracta d’un edifici exempt.
La connexió de instal·lacions es realitzarà pel soterrani i en aquest punt s’instal·larà elements de
sectorització de pas de canonades que garantiran una sectorització EI60.
Pel que fa a la transmissió per la coberta, l’edifici adjacent esta separat mes de un metre, es considera que
ja compleix amb la distància mínim per tal d’evitar la propagació del foc per la coberta.

SI 2.1 Mitjaneres i façanes
La façana serà almenys EI 120.

SI 2.2 Cobertes
Amb el fi de limitar el risc de propagació exterior de l’incendi per la coberta, ja sigui entre dos edificis
colindants o amb el propi edifici, aquesta tindrà una resistència de EI 60 com a mínim, en una franja de 0,5
metres d’amplada des de l’edifici colindant.

Ocupació total màxima:
aula taller i laboratori

Ocupació
Densitat
Ocupació real
teorica
d'ocupació
m2 / pers.
1,5
34,1
35
1,5
33,9
35
1,5
34,1
35
1,5
34,1
35
10,0
5,0
6
1,5
16,9
17
1,5
16,9
17
5,0
17,3
18
5,0
13,5
14
OCUPACIÓ TOTAL MÀXIMA
212

173 persones, tenint en compte l’ocupació alternativa de sala de professors,

SI 3.3 – Nombre de sortides i longituds dels recorreguts d’evacuació
DB-SI 3 Evacuacio dels ocupants

L’edifici disposa de 2 sortides d’evacuació a l’exterior segures situades a la planta baixa.

SI 3.2 Càlcul d’ocupació
Per a verificar les condicions d’evacuació de l’edifici s’ha considerat l’ocupació màxima.

La longitud del recorregut d’evacuació des de qualsevol origen fins a la sortida a l’espai exterior segur no
supera els 50 m que estableix la taula 3.1 de la Secció SI3 del Codi Tècnic de la Edificació. Així mateix, la
longitud del recorregut des de qualsevol origen fins a algun punt des del qual parteixin dos recorreguts
alternatius cap a una sortida no supera els 50 m que estableix la taula 3.1 de la Secció SI 3 del Codi Tècnic
de la Edificació

El càlcul de les necessitats d’evacuació que s’han de considerar en cada estança i recinte de l’edifici
corresponen a les ocupacions que es descriuen a l’article 2, taula 2.1, de la CTE-DB SI3 així doncs, s’han
tingut en compte les densitats següents.

En els plànols de planta estan indicats els recorreguts de cada una de les sortides, i les distàncies més
desfavorables de cada un dels trams.

SI 3.4 – Dimensionament dels mitjans d’evacuació
Densitats d’ocupació
Zona comú centres docents

10 m2/persona

Laboratoris, tallers, sales de dibuix, etc.

5 m2/persona

Aules (excepte escoles infantils)

1,5 m2/persona

Sales de lectura de biblioteques

2 m2/persona

El dimensionat dels elements d’evacuació s’ha realitzat conforme el que s’estableix a la taula 4.1:
Portes i passos:
-

A (ample) > P (personal) / 200 amb un mínim de 0,8 metres

Porta de sortida 1 (Accés):
-

Finalment, s’han considerat sense ocupació les dependències que només tenen una ocupació ocasional tal
com lavabos, magatzems, sales d’instal·lacions i passadissos (ocupació ja considerada en els diferents
recintes).

L’ocupació de l’edifici assignada a la porta 1 és de 109 persones.
109 persones/200 = 0,54 metres
La porta prevista té una amplada de 0.9 metre. És suficient.

Seguint aquest criteri, l’ocupació màxima que es considera a l’edifici és la següent:
Porta de sortida 2
-

L’ocupació de l’edifici assignada a la porta 2 és de 102 persones.
102 persones/200 = 0.51 metres

La porta prevista té una amplada de 0.9 metre. És suficient.

Les quantitats mínimes a instal·lar seran les següents:

SI 3.7 Senyalització dels mitjans d’evacuació
La senyalització dels mitjans d’evacuació es realitzarà d’acord amb el disposat en l’article SI 3.7. Els edificis
d’ús docent han de disposar de senyals indicatius de direcció dels recorreguts, i en els punts on hi hagi
alternatives que puguin induir l’error.

Sector

NOMBRE D’EXTINTORS PER SECTOR I COBERTURA UNITÀRIA
Superf.
Longitud
Nº d’extintors
Superf. (m2)
necessaris
Coberta (m2/ut) Coberta (m)

1

719

P. Baixa i 1ª
175

15

Nº d’extintors
instal·lats

4

4

Espai exterior segur
L’espai exterior segur de l’edifici es aquell que permet la dispersió dels ocupants que abandonen l’edifici, en
condicions de seguretat.
Això es compleix quan davant de cada sortida de l’edifici que comuniqui amb ell, es té una superfície de al
menys 0,5 P m2 dins de la zona delimitada amb un radi de 0,1 P metres de distancia des de la sortida de
edifici, essent “P” la ocupació prevista per dita sortida.

Boques d’incendi equipades (BIE)
Degut a que en la totalitat de l’escola es superen els 2.000m2 de superfície, serà necessari disposar d’una
instal·lació de Boques d’incendi, de manera en que la cobertura d’una boca, arribi fins a 25 metres.
Es disposarà de dues BIE una a 5 metres de la porta principal i l’altra al final del passadís.

Tal i com es veu reflectit a la documentació gràfica, l’edifici compta amb un espai exterior segur de 55 m2

Per l’alimentació de l’aigua, es connectarà a la xarxa de distribució de BIE’s existent.

(0,5 x 109persones) en la sortida 1, i de 21 m2 (0,5 x 102 persones) en la sortida 2, que comunica amb un

Sistema d’alarma

espai obert.
L’espai previst compleix també les següents condicions:
-

Permet una amplia dissipació del calor, del fum i dels gasos produïts per el incendi.

-

Permet el accés dels efectius de bombers i dels mitjans d’ajuda als ocupants que, en cada cas, es
considerin necessaris.

Degut a que tot el complex educatiu supera els 1000m2 li es obligatori disposar d’un sistema d’alarma.
Sistema de detecció d’incendis.
La superfície de l’edifici, després de la ampliació, supera els 2000m2, per tant caldria disposar d’un sistema
de detecció d’incendis, en els sectors de risc alt. Degut a que l’edifici que ens ocupa no disposa de zones
de risc alt , no es disposarà de detecció.
Caldrà verificar que la superfície de tota l’escola després de la present ampliació no supera els 5.000 m2, si
fos així caldria instal·lar detecció en tot el recinte.
Hidrants exteriors

DB SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis

Com que es tracta d’un edifici situat en una zona urbana, hauria d’estar protegit per un hidrant en el carrer.
Es revisarà aquest punt i si no es compleixen les distàncies es sol·licitarà a l’ajuntament la instal·lació d’un
hidrant prop de l’edifici.

SI 4.1 Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis
Il·luminació d’emergència i senyalització
Extintors portàtils
S’instal·laran extintors de pols polivalent ABC, de 6 kg amb una eficàcia 21A - 113B. Es distribuiran
estratègicament per assegurar que n’existeixi un cada 15 metres de recorregut real com a mínim.

Es disposarà d’un extintor de CO2 de 5 Kg amb una eficàcia 89B, a prop del quadre de distribució elèctrica
de BT.

S’ha projectat la instal·lació de llums d’emergència i senyalització a totes les àrees mitjançant làmpades
autònomes automàtiques amb carregador incorporat i bateries de níquel Mh, amb enllumenat permanent i
d’emergència.
L’enllumenat d’emergència bàsicament s’instal·larà a les portes de sortida i zones de pas, així com prop
dels mitjans manuals d’extinció. La seva implantació es pot observar en els plànols corresponents a la
instal·lació de contra incendis.

Instal·lació elèctrica
La situació dels extintors estarà indicada amb banderoles a les parets, que seran perfectament visibles des
de diferents angles. Els equips es col·locaran sobre suports fixats als paraments verticals, de manera que
la part superior de l’extintor quedi, com a màxim, a 1.70 m sobre el terra. Disposaran d’un nivell
d’enllumenat mínim de 5 lux, que serà cobert pels equips autònoms d’emergència.

Complirà amb les prescripcions del Reglament de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries.

DB SI 5 Intervenció dels bombers

Conclusions de la instal·lació contra incendis
Després d’analitzar els càlculs i la instal·lació prevista, s’observa el següent:
L’activitat a desenvolupar no introdueix cap element en el seu procés que sigui de risc per un incendi.

SI 5.1 Condicions d’aproximació al entorn
Aproximació als edificis
Els vials d’aproximació a l’edifici per el carrer de Can Roure i el carrer d’accés superior al solar, compleixen
amb totes les condicions que estableix l’apartat 1 de la Secció SI 5 del Codi Tècnic de la Edificació per tal
de possibilitar i facilitar l’accés i intervenció de serveis d’extinció d’incendis en cas d’emergència.
El vial disposa d’una amplada mínima de pas de vehicles. A més de disposar de l’alçada i la capacitat
portant mínima demanada.

4.5

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ

L’edifici complirà amb els nivells exigits pel que fa a Seguretat d’Utilització i Accessibilitat al DB SUA.
-

Alçada mínima lliure: 4,5 metres

Seguretat enfront al risc de caigudes:
Segons la taula 1.2 del DB SUA1, la classe exigida als paviments interiors serà la següent:

Capacitat portant: 20 kN/m2

Localització i característiques del paviment

Classe

Zones interiors seques:

Entorn edificis
L’edifici disposa d’una alçada d’evacuació descendent inferior a 9 metres, per tant, haurien de disposar d’un
espai de maniobra que compleixi les condicions següents al llarg de les façanes que estiguin situades els
accessos principals:

-

Superfícies amb pendent < 6%

1

-

Superfícies amb pendent ≥ 6% i escales

2

Distància màxima des del vial d’aproximació fins als accessos a peu a l’interior de l’edifici: 50 m.
Zones interiors humides (accesos, terrasses cobertes, banys, cuines,etc):

Amplada mínima de pas d’1.80 metres a partir del vial d’aproximació.
-

Superfícies amb pendent < 6%

2

peu pel pati..

-

Superfícies amb pendent ≥ 6% i escales

3

SI 5.2 Accesibilitat per façana

Zones exteriors. Piscines. Dutxes

Totes les façanes de l’edifici són accessibles i permetran l’accés des de l’exterior del personal del servei
d’extinció d’incendis a través de finestres corregudes en cada sector. Les finestres més petites tindran unes
dimensions com a mínim de 1,20 m d’altura i 0,80 m d’amplada. L’altura de l’ampit respecte el nivell de la
planta a la que s’accedeix serà inferior de 1,2 m.

Els paviments de zones interiors seques (aules, passadissos) seran de classe 1. Als banys, els
paviments seran de classe 2. Tots els paviments exteriors, inclòs el de la rampa, seran de classe 3.

Concretament es disposa d’una distancia de 40 metres des del vial d’aproximació superior fins al accés a

Els buits en façana per permetre l’accessibilitat a l’interior de l’edifici es situaran a menys de 25 m entre
ells.

No hi haurà discontinuïtats en els paviments, ni juntes que sobresurtin més de 4mm.
No hi haurà diferències de nivell inferiors als 55cm. Quan la diferència d’altura excedeixi dels 55cm, es
col·locaran barreres de protecció de 90cm d’alçada. La coberta serà accessible només per
manteniment, i s’hi col·locarà una línia de vida per tal d’assegurar als treballadors.

DB SI 6 Resistència al foc de la estructura
Els valors de resistència al foc pels diferents elements estructurals, tal i com s’indica a la taula 3.1 de la
Secció SI 6 del Codi Tècnic de la Edificació, ve condicionada per l’ús del interior de l’edifici i per la seva
alçada. L’ús s’ha considerat del tipus docent. Al considerar-se com a docent, i atès que l’alçada d’evacuació
és a nivell de la planta baixa, i aquest valor és inferior a 15 m, l’estabilitat al foc exigida a l’estructura de
l’edifici s’indica en la taula següent:
DESCRIPCIÓ SEGONS CTE
Estructura planta baixa

3

R/EI (minuts)
R-60 / EI-60

En el cas que ens ocupa, l’estructura de l’edifici complirà amb l’estabilitat al foc exigida.

A l’edifici s’hi accedeix mitjançant escales i rampes de pendent inferior al 10%. Es respectarà la
inscripció d’un cercle de 150cm que no estigui envaït pel desplaçament de les portes a ambdós
costats de les rampes.
-

Seguretat enfront el risc d’impactes o enganxades:
Les aules disposen d’una alçada lliure de 300cm, els banys de 250, i el cancell d’entrada de 300cm.
Els passos de porta l’alçada lliure mínima serà de 200cm. El passadís disposa d’una amplada de
275cm. Els paraments no tindran elements que sobresurtin per sota dels 210cm.
Els batents de les portes no envairan el passadís.

-

Seguretat enfront el risc d’immobilització en recintes tancats:

Fitxa 06 Seguretat de les persones

Les portes disposaran de sistemes de desbloqueig des de l’exterior dels recintes sempre que tinguin
dispositius de bloqueig des de l’interior dels mateixos.

-

Seguretat enfront el risc de situacions amb alta ocupació:
No és d’aplicació, doncs no es preveu la construcció de grades.

-

El projecte de

AMPLIACIÓ D’UNA LÍNIA D’ESO DE L’ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL

situat al carrer de

C/ Can Roure, núm. 2-10

del municipi de

Lliçà d’Amunt 08186

redactat per

Carrasco - Oroval - Vidal i Solanes arquitectes

Seguretat enfront el risc d’ofegament:
No és d’aplicació, doncs no es preveu la construcció de piscines, ni de pous ni dipòsits.

- Seguretat enfront el risc per vehicles en moviment:
No és d’aplicació, ja que no hi ha zones d’ús aparcament.

Compleix els aspectes següents:

Baranes
‐

Els ampits no permeten el pas de persones - entre elles els infants - a través d’ells.

‐

No són escalables i en aquest sentit no disposen de barrots horitzontals, ni elements
sobresortints que puguin fer de punts de recolzament.

‐

L’alçada mínima de les baranes, mesurada des de qualsevol pla accessible als
usuaris no és inferior a 110 cm.

‐

Per sota de 110 cm no hi ha cap forat que pugui ser travessat per una esfera de 10 cm
de diàmetre a les Escoles i de 15 cm als Instituts.

Pel que fa a les condicions d’accessibilitat es desenvolupen al subcapítol MD 4.2.

‐

El passamà de les baranes compleix el que especifica la normativa sobre minusvàlids.

La definició es complementa amb la documentació gràfica DG U “Definició general del projecte en relació a
l’entorn i els espais exteriors” i DG A “Definició general de l’edifici”.

‐

Les baranes amb barrots verticals tenen una separació entre ells no superior a 10 cm.
en les Escoles i a 15 cm als Instituts.

- Seguretat enfront el risc per l’acció dels llamps:
El nou edifici es troba just al costat de l’institut existent, el qual ja disposa d’instal·lació de protecció
contra els llamps.

Finestres i altres obertures
Les finestres no tenen elements practicables per sota de l’alçada de 1.10 m. mesurats
des de qualsevol pla accessible (sol, lleixa, radiador) per a l’usuari, o disposen de barra
protectora fins aquesta alçada.

Vidres
Els vidres són laminats de seguretat, , integrats per dos fulls de gruix adequat a les seves
dimensions en amplada i alçada (mínim 3+3). Pel que fa als vidres accessibles als
usuaris dins de l’ús habitual del centre, s’ha tingut en compte la seva resistència pel que
fa a impactes i pressió deguda a l’acumulació de persones.

4.6

SALUBRITAT.

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

Els productes de decomís (olis i greixos) s’eliminaran a través d’una empresa especialitzada contractada a
l’efecte, homologada per la Generalitat de Catalunya. S’impulsaran línies d’actuació per aconseguir la
disminució del volum de residus generats i l'impacte d’aquests sobre el Medi ambient. Aquestes són:
‐

Es fomentarà el reciclatge de paper i cartró.

‐

Es fomentarà la utilització de materials reciclats i/o biodegradables.

‐

Es programaran cursos formatius dirigits al personal per aconseguir una correcta discriminació en
l’abocament dels diferents tipus de residus.

HS 1: Protecció enfront a la humitat

Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i els seus
tancaments com a conseqüència de l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrenties, del
terreny o de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva penetració o, si s’escau, permetin
l’evacuació sense producció de danys.
- Requeriment normatiu: Per tal de garantir que les solucions constructives adoptades a l’edifici docent
compleixen amb els requisits bàsics de salubritat s’hauran de seguir els procediments de verificació,
disseny i dimensionat tant de terres, façanes i cobertes, així com d’altres elements establerts a la Secció
HS 1 del Codi Tècnic.
- Justificació del compliment: A continuació es descriuen els punts més importants de l'envolupant, i es
justifiquen els graus d'impermeabilitat requerits.

Els residus es classifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (CER):

Tipus residu

Codi CER

Orígen

Producció Kg/dia

Producció Tm/any

Paper i cartró

200101

No especial

0,50

0,18

Murs soterrats:

Vidre

200102

No especial

1,00

0,36

No hi ha cap espai habitable en contacte amb murs soterrats. Els murs en contacte amb el terreny es
corresponen amb la part inferior dels murs de façana. Tot i així, es tindrà en compte que els murs de
formigó, en el seu contacte amb el terreny, s’impermeabilitzaran per la cara exterior amb pintura de 2 kg/m2
d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 i capa drenant formada per làmina multicapa formada per dos
feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 20 mm de gruix i 950 g/m2, col·locada sense adherir. Al
peu de la capa drenant es col·locarà drenatge amb tub circular ranurat de PVC de D 125 mm conduit fins a
la xarxa d’aigües pluvials.

Residus de tòner
per impressió

80318

No especial

0,10

0,04

Façanes:
El grau d'impermeabilitat exigit a les façanes és 3. Les solucions constructives parteixen d'una base de mur
de formigó de 25-30cm d'espessor, i es proposen dues tipologies de façana:
- Façana amb cambra d'aire no ventilada i aïllament a l'interior del full principal
- Façana sense cambra d'aire i aïllament a l'interior del full principal

Es considera que, al tractar-se d'una ampliació, s'utilitzarà el magatzem de residus existent al centre.

‐

HS 3: Qualitat de l’aire interior

L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els
contaminants que es produeixin de forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un
cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants.
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior de l’edifici i de l’entorn exterior de façanes i patis,
l’evacuació dels productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general,
per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord
amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.

Coberta plana:
Les solucions constructives disposaran de tots els elements relacionats a l'apartat 2.4.2 del DB HS1.

‐

‐

L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a l’equipament higiènic previst aigua apta per al
consum de forma sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense alteració de les
propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa.

HS 2: Recollida i evacuació de residus

HS 4: Subministrament d’aigua *

L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats per ells d’acord amb el
sistema públic de recollida de tal manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats
residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.

L'edifici no tindrà demanda d'aigua calenta.

Requisits: Els residus sòlids que és produeixen són del tipus domèstic i es lliuraran diàriament al servei de
recollida d’escombraries.

‐

Els residus sòlids es dipositaran en contenidors estancs amb tapa d’ajust i romandran tancats i aïllats dels
aliments, essent retirats com a mínim un cop al dia. Es preveu un lloc per a les escombraries al costat de la
cuina adequat de tal forma que no molesti a la vista ni a l’olfacte dels nens o del personal.

HS 5: Evacuació d’aigües

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 les escorrenties

4.7

‐

PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL

Requisits i prestacions de l’edifici: L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que
els elements constructius que conformin els seus recintes tinguin unes característiques acústiques
adequades per:

Tot i que l’edifici no està inclòs en l’àmbit d’aplicació del CTE HE 5, s’ha aprofitat per
realitzar una nova instal·lació fotovoltaica a la coberta de l’edifici existent. Aquesta nova
instal·lació serà de modalitat Autoconsum tipus A (sense excedència).

‐

* reduir la transmissió del soroll aeri,

4.9

‐

* reduir la transmissió del soroll d’impactes,

‐

* reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici, i

Requisits i prestacions de l'edifici: El projecte incorpora els criteris d'ecoeficiència obligatoris pel Decret
21/2006 de la Generalitat de Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els
residus.

‐

* per limitar el soroll reverberant dels recintes.

4.8

ESTALVI D’ENERGIA

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

HE 0: Limitació del consum energètic *
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-0 del CTE: Limitació del consum energètic, del qual
s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on
s’ubica l’edifici i la seva superfície útil.

‐

HE 1: Limitació de demanda energètica *
L’edifici disposarà d’una envolvent que limiti adequadament la demanda energètica necessària
per aconseguir el benestar tèrmic en funció de el clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim
d’hivern i d’estiu, així com per les seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire
i exposició a la radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i
intersticials que puguin perjudicar les seves característiques i tracten adequadament els ponts
tèrmics per a limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics al mateix

‐

HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
L’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar
tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips.
Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques
en els Edificis, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici.

‐

HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i
eficaces energèticament disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a
l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la
llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions.

‐

Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva corresponent al
sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc.) i, en alguns casos, també en els Plànols i/o els
Amidaments.
A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 punts mínims
establerts pel Decret, fent un total de 27 PUNTS.
Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè la família de productes de la construcció
de l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya
siguin les aixetes dels aparells sanitaris.

4.10

HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

ALTRES REQUISITS I PRESTACIONS DE L'EDIFICI

Davant les actuals exigències del nou RITE i el CTE, proposem fer un pas més i plantejar un edifici d'alta
eficiència energètica, amb un alt aïllament tèrmic combinat amb un sistema de ventilació mecànica amb
recuperació de calor d'alta eficiència.
Els tancaments exteriors tindran uns valors de transmitància tèrmica i una permeabilitat a l'aire molt baixa,
per a reduir així en un mínim les perdudes de calor/fred cap a l'exterior. La demanda de calor/fred de
l'edifici serà tan baixa, que aconseguiríem el confort tèrmic fins i tot solament a través de la ventilació
mecànica, mínima necessària per a mantenir una bona qualitat d'aire interior.
La ventilació mecànica té l'avantatge de poder recuperar una gran part de la calor/fred abans de sortir de
l'edifici. A més s'aconseguirà una qualitat de l'aire interior molt alta, atès que tenim un subministrament
continu d'aire fresc amb el filtrat necessari segons la normativa (RITE). Així podem assegurar un nivell de
concentració de CO2 a les aules molt baix.
Aquest sistema de ventilació no és comparable amb els sistemes convencionals d'aire condicionat, atès
que s'evita la refrigeració per condensació i els corrents d'aire molestosos dins dels espais. Una altra
avantatge d'aquest sistema és poder controlar la ventilació en les aules de manera automàtica, sense els
problemes de control (seguretat / estalvi energètic / confort) dels conceptes de ventilació manual.
Aquest sistema de ventilació, juntament amb uns tancaments molt ben aïllats, l'aportació de calor
necessari a l’hivern (mitjançant bomba de calor aerotermica d'alta eficiència energètica) i les diferents
estratègies passives, garantirà una bona eficiència energètica de l'edifici i, per tant, reduir la demanda de
calor i fred, de manera que puguem assolir els objectius d'edificacions d'energia neta casi nul·la basades
en el protocol ZEMeds (Zero Energy Mediterranean Schools)
Altres estratègies ambientals:
‐

El disseny optimitzat de la secció ens permet assolir una correcta il·luminació i ventilació natural
dels espais.

‐

Control solar de les diferents orientacions mitjançant proteccions de lames orientables
d’alumini.. A les façanes Est i Oest es col·loquen lames verticals, i a la façana Sud lames
horitzontals formant voladís.

HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària *
L'edifici no té demanda d'aigua calenta sanitària.

‐

ECOEFICIÈNCIA

‐

Reforç de la vegetació exterior amb vegetació autòctona de fulla caduca. L’edifici es desenvolupa
només en planta baixa, per tant la vegetació permetrà minimitzar la radiació solar sobre les façanes
i obertures.

‐

Climatització - ventilació: les aules aniran equipades amb sondes de CO2 i un avisador lumínic, de
manera que quan es superin els nivells establerts, els usuaris prenguin consciència i puguin
gestionar la ventilació natural enfront la mecànica i així contribuir a la gestió eficient de l'edifici.

Proposta de funcionament climàtic:
‐

Període d’estiu: ventilació natural creuada + renovació mecànica + inèrcia sostres + ventilació
nocturna.

‐

Període d’hivern: renovació mecànica segons nivells de CO2 + aportació de calor segons
demanda.

‐

Entretemps (tardor-primavera) :renovació mecànica amb control ventilació natural.

MD. 5 Descripció i requisits dels sistemes constructius de l’edifici i dels espais exteriors

De cara al compliment del DB SI la Seguretat estructural en cas d’incendis és de REI-30
El formigó per a sostres i bigues serà HA-25/P/20/IIa.

5.0

Treballs previs i replanteig general

Treballs previs

Pilars:

El solar es troba buit d’edificacions a enderrocar. Es preveu la retirada, mitjançant mitjans mecànics, dels
paviments existents que puguin quedar afectats per les obres del nou edifici. Abans de començar es
preveuen tasques de preparació del terreny, delimitació de l'àmbit de l'obra, tanques d'obra, localització i
escomeses provisionals als serveis, instal·lació de casetes d'obra i zona d’acopi de material i senyalització.

Els elements de suport o pilars seran de formigó armat i esquadria rectangular. L’element en qüestió podrà
créixer en el sentit dels pòrtics principals, i en cap cas serà inferior als 25 cm de costat.

El Pla de Seguretat determinarà les característiques de l'àmbit de l'àrea que caldrà assegurar i tancar per
tal de protegir el recinte, ja que durant uns mesos simultaniejarà el funcionament de l'escola amb la
construcció del nou edifici.
Es durà a terme l’excavació de la capa de terres superficial a retirar fins a la cota que determini el projecte
de l'estudi geotècnic. També es proposa enderrocar el mur actual de contenció afectat per l’actuació i on
s’alinia el nou edifici, per tal de generar un nou mur amb fonamentació adequada al nou estat de càrregues.
Com que es tracta d’un edifici aïllat, no es preveuen afectacions a veïns. Tot i així, la proximitat del nou
edifici amb l' escola existent fa que els treballs que es realitzin a prop tinguin molta cura de no afectar-ne la
fonamentació.

Es realitzaran amb formigó HA-25/P/20/IIa

Escales i rampes:
Les escales d'accés a la coberta es plantegen metàl·liques, i hauran d’anar degudament ancorades als
elements resistents.

5.3

Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors

Es proposa adequar l’accés secundari perpendicular del carrer de Can Roure per tal de portar a terme les
entrades de material i maquinària independentment de l’accés principal del centre.
Sota rasant:
5.1

Sustentació de l’edifici i adequació del terreny

5.2

Sistema estructural

El sistema estructural de l’edifici está format per una estructura portant de formigó, amb pòrtics de pilars i
jàsseres de formigó prefabricat, combinada amb una estructura horitzontal de bigues de fusta. Els elements
de contenció i soleres es realitzaran amb formigó in situ.

Pel que fa als terres en contacte amb el terreny, el solar es troba a la zona I segons DB HS6 Protecció
enfront l’exposició al radó, i es demana una barrera de protecció o un espai de contenció ventilat. En
aquest cas es proposa la construcció d’una solera amb aïllament i una làmina anti radó, que
constructivament és més senzill de realitzar.
Les capes que configuren la solera son (int-ext):
Paviment de terratzo sobre llit de sorra.
Aïllament tèrmic de poliestirè extruït tipus Styrodur-2800 C de 6cm d’espessor.
Solera de formigó de retracció moderada, armada amb malla electrosoldada 15x15x8cm, de 15cm
d’espessor.

Fonaments:
Es planteja un sistema de fonamentació superficial a base de sabates aïllades i riostres de formigó in situ.
Cal tenir en compte que l’estudi geotècnic especifica que l’estrat resistent corresponent al nivell 2 té una
capacitat resistent de 1,5 Kg/cm2 i una potència de 9,6m de profunditat, i que per sobre trobem una capa
de rebliment entròpic de 1,2m. En aquest sentit, l’elecció de la fusta per la coberta permet alleugerir el pes
del conjunt, de manera que la repercussió en la fonamentació sigui menor i d’aquesta manera poder
treballar amb fonamentació superficial enlloc de profunda.

Làmina anti radó de Chova tipus Politaber Combi 40 LBM-40-FP reforçada col·locada entre làmines
geotèxtils de polipropilè tipus Geofim PP-125-15, de 125g/m2
Sub base de grava d’àrids reciclats de 20cm d’alçada
Terreny compactat al 95% del PM.
Amb aquest conjunt aconseguim les següents característiques:
Demanda energètica: 0,44 W/m2K (< 0,70 W/m2K DB HE1 per zona climàtica C)

Sostres:
El forjat de la planta coberta es planteja mitjançant la utilització de les següents solucions constructives:

Sobre rasant:

Estructura de bigues de fusta laminada GL24h, de secció variable segons llums, col·locades cada 120cm.
S’exigirà que la fusta provingui d’explotacions sostenibles i disposi de les certificacions adients. Les bigues
es col·locaran amb un 2% de pendent, de manera que la mateixa estructura ja incorpora el pendent per
evacuació de l’aigua de pluja.

Es proposa una coberta de tipus plana invertida, amb accés només per manteniment. Per facilitar i marcar
l’accés a les zones d’instal·lacions s’ha habilitat una zona pavimentada amb peces de formigó porós i
poliestirè extruït tipus llosa filtron, així com una barana perimetral de 90cm d’alçada. La resta d’acabat de
coberta serà de grava d’àrids reciclats, col·locada sobre una malla retenidora que impedirà l’acumulació
irregular.

Cobertes:

El grau d’impermeabilitat mínim exigit a les façanes és ≥ 3

Segons el DB HS el grau d’impermeabilitat exigit és únic e independent de factors climàtics.

Les condicions constructives que ha de complir les façanes són:

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB
HS1 per tal d’assolir aquest grau d’impermeabilitat.

- amb revestiment discontinu i cambra d'aire ventilada:

B3+C1. Grau d'impermeabilitat ≤ 5

- cara vista, sense cambra d'aire i aïllament interior:

B3+C1. Grau d'impermeabilitat ≤ 5

Els punts singulars de les cobertes del projecte es resoldran d’acord a les condicions de l’apartat 2.4.4 del
DB HS1
Seguint els requeriments establerts pel DB HE1 i el DB HS1 la composició de les façanes serà la següent:
Coberta plana no transitable - aules (pendent >2%) formada per:
-

Acabat coberta mitjançant grava de cantell rodat gruix 5cm

-

Capa aïllament tèrmic de xps 3cm

-

Impermeabilització amb làmina de PVC-P armada entre geotextils de 400/110gr/m2

-

Tauler sandvitx de fusta i aïllament xps de 120mm encadellat. Cara exterior de tauler aglomerat
hidròfug de 19mm, poliestiré extruït de 120mm i cara interior de tauler de fibra-guix de 10mm

-

Sostre de bigues de fusta laminada formada per bigues cada 120cm de 140x405/315 mm de cantell
fixades a jàsseres de formigó amb cartel.les metàl.liques i passadors ∅16/20mm.

Coberta plana no transitable - pas central (pendent >2%) formada per:
-

Acabat coberta mitjançant grava de cantell rodat gruix 4cm

-

Impermeabilització amb làmina de PVC entre geotextils de 400/110gr/m2

-

Panell sandwich compost per doble tauler aglomerat hidrofug de 19mm i nucli aïllant de xps de 10cm

-

Estructura d'entramat metàl.lic format per perfils tubulars 100.5

-Façana d’obra vista amb maó autoportant hidrofugat de 28x14x6cm, tipus Sahara flasejat de Piera
Ecoceràmica, presa amb morter de calç hidràulica nHL 3.5... Cambra d'aire ventilada de 5 cm de gruix i
aïllament de llana de roca de no hidròfil de 120mm. Extradossat interior mitjançant entramat de perfils
d'acer galvanitzat, plaques de guix laminat i aïllament interior de llana mineral.
Aquest tipus de murs ens garanteixen , segons les fitxes del catàleg d'elements constructius del CTE, uns
valors d’aïllament acústic de Ra (soroll aeri) =61dBA i un Ratr=56dBA.
- Façana de formigó vist de 28 / 30cm (mur de contenció /jàsseres), que ens garanteix una transmitància
tèrmica de 0.45W/m2K (<0.70W/m2K). Al mateix temps, al ser murs d’una sola fulla i realitzats amb el
mateix sistema constructiu (dintells, cantonades,...) ens permeten reduir els ponts tèrmics i les
condensacions superficials i intersticials segons indica el CTE. Extradossat interior mitjançant entramat
autoportant de muntants d'acer galvanitzat i plaques de guix laminat, i aïllament de llana mineral de 60mm
interior.
Aquest tipus de murs ens garanteixen , segons les fitxes del catàleg d'elements constructius del CTE, uns
valors d’aïllament acústic de Ra (soroll aeri) =42dBA i un Ratr=39dBA.

L’aïllament previst garanteix els següents Km/ transmitàncies límit (segons Ecoeficiència més restrictiu en
aquest cas):
-

parts massisses dels tancaments verticals exteriors (ponts tèrmics inclosos) :
Km =<0.70 W/m2K (Km =<0.73 W/m2K segons CTE.)

Les buneres i els remats dels desaigües quedaran registrables i protegits mitjançant sistemes que evitin
l’entrada de brossa en els mateixos.

-

parts massisses de cobertes
Uclim =<0.41 W/m2K (segons CTE.)

Els remats perimetrals seran de xapa metàl·lica galvanitzada prelacada plegada d’ 1mm de gruix.
-

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles:
Km =<3.10 W/m2K

Façanes:
Zona climàtica del projecte:
Segons decret d’ecoeficiència 

III

Fusteries exteriors:

Segons CTE

C2

Les fusteries proposades són d’alumini reciclat amb trencament de pont tèrmic.

Zona pluviomètrica del projecte:

III

Zona eòlica:

C

L’acabat exterior serà de color blanc, amb juntes de vidre d’EPDM. Cargols i eixos d’acer inoxidable.
Incorporació de ranures de drenatge. Vidres laminars 3+3/16/4+4 mm baix emissius a totes les façanes.
S’ha previst que els vidres dels banys incorporarin una làmina de butiral blanca per evitar transparències.

Altura de coronació de la façana sobre el terreny:

<15m

Classe d'entorn:

E1 (zona industrial)



En general les fusteries dels espais habitables seran corredisses, si bé es preveu la instal·lació de finestres
abatibles cap a l’exterior motoritzades amb accionament mitjançant polsador. D’aquesta manera, en
períodes d’entretemps es facilitarà la ventilació natural.

Demanda energètica: 1,96 W/m2K

Al passadís i cancell s’afegirà un aplacat ceràmic de rajola acabat brillant, de 20x20cm fins una alçada de
220cm. Per sobre d’aquesta alçada l’enrajolat es substituirà per una segona placa de guix laminat de
12,5mm.

Factor solar: 0,52

Als banys s’afegirà un aplacat ceràmic de rajola, amb acabat brillant i mides 20x20cm, fins una alçada de

Protecció contra el soroll: Rw=48 dB

220cm. Per sobre d’aquesta alçada es substituirà l’enrajolat per una segona placa de guix laminat

Les fusteries exteriors tindran les següents característiques:

Permeabilitat a l’aire: Classe 3 o superior

antihumitat de 12,5mm.

Resistència al vent: Classe C2 o superior
Cel rasos
Totes les finestres disposaran de protecció solar adequada a la seva orientació mitjançant lames
orientables d’alumini tipus DURMI DUTEC 150T o equivalents, col·locades en vertical o horitzontal segons
convingui. Aquests elements s’integraran als buits, donant una imatge conjunta.

Al cancell d’accés s’utilitzarà cel ras suspès de guix laminat llis per pintar. A la zona del passadís s’utilitzarà
cel ras de guix laminat acústic, amb una perforació tipus R12/25 al 100% de la placa, i llana de roca per la
part superior.

Les portes d’accés al nou edifici es proposen de d’acer amb trencament de pont tèrmic tipus Jansen
Janisol.

A les aules i tallers es proposa la utilització de plaques d’aïllament de llana de roca de 5cm d’espessor tipus
Rockshed de Rockfon, fixades al sostre entre les bigues de fusta mitjançant cargols i cola específica, que
milloraran el comportament acústic de les sales, així com faran de reforç de cara a l’aïllament tèrmic global
de la coberta.

5.4

A les cambres higièniques s'utilitzarà cel ras suspès de plaques de guix laminat hidròfug de cara llisa, de
12mm d'espessor, sobre perfils d'acer galvanitzat.

Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors

Sistema de compartimentació
Fusteries interiors
Divisions
Les divisions verticals interiors es realitzaran amb construcció en sec del tipus cartró guix, amb diferents
configuracions pel que fa al nombre i gruix de plaques segons la seva ubicació.

Els conjunts de fusteries interiors d’accés a les aules es fabricaran amb fusta de pi de flandes per
envernissar, i estaran formades per marc, porta i tarja lateral, amb una part superior abatible. Les portes
batents seran de fusta amb aplacat de 8 mm de MDF amb un gruix total de 40mm, acabat per pintar.

Les solucions adoptades compleixen amb els requeriments mínims exigits per aquest tipus de construcció:

Els envidraments interiors es realitzaran amb vidre laminat 4+4mm amb butiral acústic.

La compartimentació correspon a les categories d’ús C3 (per les zones generals de la taula 3.1

Sistema d’acabats

del DB SE-AE 5), i per tant han de poder suportar unes càrregues horitzontals de 0,8 kN/m.

Els murs exteriors de formigó que es deixaran vistos se’ls aplicarà pintura contra carbonatació i anti grafits.

La compartimentació ha de garantir un aïllament acústic entre espais protegits de 50dBA.

En general els paraments i sostres interiors de plaques de guix laminat es pintaran amb pintura plàstica
ecològica amb segell Ecolabel, acabat llis, amb una capa llisa i dues d’acabat.
L'enrajolat de les cambres higièniques es realitzarà amb rajola ceràmica esmaltada de 15x15 cm col·locada
amb morter adhesiu.

Totes les divisions de l’interior de l'edifici , aula-aula es fan amb envans de cartró guix amb 2 plafons de 13
mm a cada costat, doble perfil de 48mm i llana mineral de 50 mm i 20 kg/m³ de densitat. L’aïllament acústic
que s’assoleix serà superior a 50 dB.
Mentre que aula –passos la compartimentació vertical interior serà: placa de guix laminat de 15mm + perfil
de 70mm i llana mineral de 60mm i 70kg/m3 + placa de guix laminat de 15mm.
A l’interior de les aules i despatxos de professors s’afegirà una segona placa d’alta duresa.
A l’interior del taller i laboratori s’afegirà un aplacat ceràmic de rajola, amb acabat brillant i mides 20x20cm,
fins una alçada de 220cm. Per sobre d’aquesta alçada l’enrajolat es substituirà per una segona placa de
guix laminat de 12,5mm.

Totes les pintures seran minerals.
El paviment dels espais habitables serà de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, col·locat a truc de
maceta, amb morter de ciment 1:6 sobre capa de 2 cm de gruix, rebaixat, polit i abrillantat. Als banys
s’utilitzarà un paviment antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular col·locat a
truc de maceta amb morter adhesiu.

5.5

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Sanejament:
Es preveu sistema separatiu fins el límit del solar, després es realitzarà una sortida conjunta. Les peces
sanitàries es s’agruparan tant en planta com secció per tal d’unificar desguassos i ventilacions.
El sanejament vertical es confeccionarà amb conductes de 110mm de PVC, i els passos pel forjats es

Instal·lació de calefacció:
Donades les característiques constructives del nou edifici i a l’ús que es destinarà, es proposa una
instal·lació de calefacció d’acord amb el funcionament de cada zona i la seva orientació, i que ofereixi els
màxims avantatges de confort tèrmic, d’estalvi energètic i de flexibilitat al nivell de producció de calor de
cada estança, amb el mínim de manteniment
Es proposa la instal·lació de bomba de calor per aerotermia i radiadors a totes les estances de l’edifici. Cal
remarcar que les aules, el taller, el laboratori i els despatxos de professors disposaran de radiadors tipus
Jaga Oxygen, mentre que a les zones comunes (passadís, cancell d’accés i banys) s’instal·larà del tipus
convencional.

preveuran abans de la construcció de la solera.

Cada radiador disposarà de la seva pròpia vàlvula termostàtica per tal d’assegurar un nivell de confort
òptim a totes les estances.

El sistema horitzontal serà mitjançant conductes enterrats de formigó centrifugat, encercolats i assentats

Per la producció de calefacció es preveu la instal·lació d’una bomba de calor per aerotermia moniblock de
16 kW. Per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació també s’ha previst un dipòsit d’inèrcia de
80l.

sobre bases sòlides.
Els nuclis humits disposaran de desguassos sifònics en el paviment per facilitar la seva neteja, així com
evitar possibles acumulacions d’aigua.

Es preveu que l’edifici tingui un consum baix de calefacció ja que disposem d’una envolupant compacta,
amb altes prestacions d’aïllament tèrmic, sense ponts tèrmics.

Sistemes de ventilació:
Recollida d’aigües pluvials:
La nova construcció de l’edifici és una oportunitat per retornar al terreny l’aigua de pluja corresponent a la
seva petjada. Es proposa la utilització d’un sistema de drenatge sostenible o SUDS, que farà de dipòsit de
retenció d’aigua i infiltració al terreny, de manera que en situacions de grans pluges no abocarem l’aigua
que recollim al propi edifici, sinó que es recull en un dipòsit per infiltrar-la en situacions més favorables.
El sistema proposat és a base de blocs de polipropilè apilats, que creen una cambra on s’acumularà l’aigua
de pluja recollida en coberta, i poc a poc s’anirà infiltrant al terreny. (opcional)

Xarxa d’aigua freda i aigua calenta sanitària:
El subministrament general, s’efectuarà per la companyia subministradora, havent de ser necessari el
compliment de les normes particulars de la mateixa.
Es proposa la nova instal·lació d’aigua a partir de la connexió amb el col·lector existent de l’edifici de
primària. S’instal·larà un by-pass en l’entrada de l’escomesa d’aigua per facilitar les funcions mantenidores
del tractament de la legionel·la.
Tota la xarxa interior d'aigua freda serà de tubs de coure R250, (semidur), segons la norma UNE-EN 1057,
i l’aïllament de la instal·lació interior complirà els requeriments per al transport de fluids freds. dissenyada i
dimensionada segons les normes bàsiques de subministrament d’aigua (NIA) i seguint les prescripcions de
la companyia subministradora.
També es complirà el D202/98, de 30 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de foment per a l’estalvi
d’aigua. Per tal que la instal·lació interior possibiliti el màxim estalvi d’aigua, els aparells instal·lats
disposaran de mecanismes d’estalvi incorporats: les aixetes seran del tipus de polsador temporitzat., i les
cisternes dels wc disposaran de mecanismes de doble descàrrega.
No es preveu la instal·lació d’aigua calenta sanitària.

L’ànima del projecte és afavorir la ventilació natural per sobre de sistemes mecànics. El disseny de l’edifici
es basa en aquesta premissa: es proposa la incorporació de ventilació natural a totes les aules mitjançant
les obertures de façana combinades amb obertures interiors a passadís i obertures altes al lluernari central.
D’aquesta manera s’aconsegueix tenir una ventilació natural creuada a totes les aules.
Donat que la climatologia no sempre és favorable, es proposen els següents funcionaments:
Funcionament hivern (finestres tancades): detecció CO2 → ventiladors jaga en façana + extracció
mecànica individualitzada en parts altes de la divisòria amb el passadís central.
Funcionament estiu (finestres obertes): detecció CO2 → obertura finestres de façana + obertura
finestres de passadís + obertura de finestres lluernari.

El disseny del sistema combina sistemes manuals i mecànics: sensor de CO2 + radiador jaga +
motorització de finestres altes + extractor d’aire individualitzat.
Cal tenir en compte que aquest sistema:
Permet que la ventilació pugui funcionar independentment de la calefacció, garantint l’aportació d’aire de
renovació sense calefactar durant els períodes d’entretemps.
Permet que la ventilació pugui funcionar juntament amb la calefacció, garantint l’escalfament de l’aire de
renovació durant els períodes de fred (per aquest motiu no es preveu una instal·lació de ventilació amb
recuperació de calor).
La presa d’aire exterior que disposen els radiadors es situa a una alçada de 45cm respecte del paviment
acabat interior. La obertura exterior estarà protegida mitjançant una reixa anti insectes.
Els lavabos disposaran de sistemes d’extracció forçada.
Tota la maquinària de ventilació s’ubicarà en una cambra insonoritzada accessible des de coberta,
aprofitant la doble alçada del passadís central. Els aparells estaran recolzats al terra sobre materials
elàstics, i seran totalment accessibles per realitzar-ne el manteniment.

Instal·lació elèctrica:
La descripció , disseny i càlcul de la instal·lació es farà segons el nou reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió (Reial Decret 842/2002), per tensions de 230/400 volts, des de final de l’escomesa de la companyia
subministradora fins a cada punt de servei interior.

5.6

Equipament

Es proposa la instal·lació de 30 plaques fotovoltaiques a la coberta del nou edifici. Aquesta instal·lació serà
per autoconsum, i es preveu una producció de 13,5 kW (30 plaques de 450 Wp), que revertirà o bé al nou
edifici (per si es decideix instal·lar un sistema d’aerotèrmia) o al conjunt de l’escola.

5.7

Urbanització dels espais exteriors
‐

Treballs previs

El pas de cablejat s’ha previst amb safates metàl·liques per la zona del passadís central, des de la que
aniran accedint a cada estança. D’aquesta manera s’evita que hi hagi passos d’instal·lacions entre aules, i
ofereix una facilitat de registrabilitat i manteniment.

‐

Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny

‐

Elements de fonamentació, de contenció de terres i elements estructurals

Als llocs de treball s’evitarà l’existència de cables de corrent, telefonia i/o dades pel paviment. Els cables
han d’anar protegits i col·locats amb regletes per evitar caigudes. El cablejat dels mobles es farà agrupat i
per la zona més allunyada de l’àmbit del usuari. No es situarà cap endoll a menys d’1m dels treballadors.

‐

Elements de tancament i protecció

‐

Vials i zones d’aparcament

Les preses de corrent dels serveis es situaran a una alçaria mínima de 1,70m.

‐

Zones d’estada, de joc i altres

La il·luminació es proposa mitjançant lluminàries tipus LED de suspensió a les aules, despatxos taller i
laboratori. Al passadís i zones comuns es col·locaran les mateixes lluminàries fixades a la part inferior de
les safates elèctriques, i es gestionarà per detectors de presència i interruptors temporitzats.

‐

Instal·lacions i serveis

‐

Jardineria

‐

Mobiliari urbà i elements de senyalització

Instal·lació de xarxa de dades i telefonia:
S’aprofitarà la safata pel pas del cablejat de xarxa de dades des del rack general fins les aules.
Els aparells i cablejat de telefonia i/o dades han de complir com a mínim la normativa del Departament
d’Ensenyament. Important afegir un SAI per regulació de l’alimentació elèctrica.
S’inclourà xarxa WIFI per tot l’equipament.

Sistemes de protecció contra intrusió:
L’edifici incorporarà un sistema d’alarma anti-intrusió en els seus serveis comuns, que es connectarà amb
l’alarma instal·lada actualment al centre.
Es preveu la instal·lació de sistemes de videogravació en els espais comuns exteriors (terrasses,
passadissos, zona accés...) per tal de demostrar objectivament actes incívics, mals usos, ocupacions.

Sistemes de protecció contra incendis:
El centre disposarà d’una instal·lació d’alarma de foc i disposarà d’un sistema de detecció de fums.
La instal·lació contra incendis inclourà:
Senyalització dels equips de protecció contra incendis: extintors, BIE’s, etc.
Instal·lació de l’enllumenat d’emergència.
Senyalització de les vies d’evacuació.
El sistema de control de climatització i aportació d’aire exterior han de connectar- se amb el sistema
d’alarma d’incendi, per tal que es desconnectin automàticament aquests i evitar l’avivament de les flames i
la distribució de fums per la resta de l’immoble.
Instal·lació del sistema d’avisador acústic tipus sirena per a la comunicació d’evacuació del centre.

Reforma
L’actuació inclou alguna modificació en el programa inicial de l'escola d’infantil i de primària existent, ja que
degut a la implementació del nou edifici d'ESO es compartiran espais amb les noves instal·lacions, tal i com
es pot veure als plànols DG OR de la documentació gràfica.

En concret, es preveuen les següents intervencions:
Situació

Nom actual

Nom proposta

Tipus reforma

PB

Biblioteca

B

menor

PB

Aula petits grups Primària

Ap

menor

PB

Assoc. Famílies d’alumnes

AFA

menor

P1

Assoc. Alumnes

AA

menor

‐

L’Associació de Famílies d’alumnes canvia de lloc per ampliar la Biblioteca:
Desmuntatge de les instal·lacions elèctriques i/o de calefacció que hi hagi existents a la paret de
separació entre la biblioteca i l’actual AFA. Enderroc de l’envà separador entre els dos espais per
ampliar la superfície de biblioteca. Adequació dels nous espais.

‐

L’Aula de petits grups de Primària passa a ser la nova Assoc. Famílies d’alumnes:
Desmuntatge de les instal·lacions elèctriques i/o de calefacció que hi hagi existents i que es vegin
afectades. Canvi de finestra exterior per porta d’accés a la nova AFA. Construcció de nova paret
separadora amb el passadís i nova paret per incorporar el bany a l’AFA, mitjançant doble estructura
d’acer galvanitzat de 48mm i llana de roca, i doble placa de guix laminat a cada costat, porta de
DM. Instal·lació d’un nou bany consistent en inodor i pica i equipament necessari, i adequació de
les instal·lacions pertinents per al nou ús.

‐

Associació d’ Alumnes:
Adequació del nou espai destinat a l’associació d’alumnes a la planta primera de l’edifici existent de
primària.

ME

MEMÒRIA EXECUCIÓ

ME MEMÒRIA D´EXECUCIÓ

OR. Reforma de l’edifici existent
-

ME 1 Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres
No es preveu la divisió en Lots atesa la necessitat de mantenir l'activitat del centre durant les obres, la qual cosa
aconsella no dificultar la necessària coordinació entre l'execució de l'obra i les necessitats i possibilitats del centre,
amb les coordinacions afegides que suposaria una execució per lots.
L’obra s’executarà en dos fases, es preveuen diferenciades en el temps.
La primera englobarà l’execució de les instal·lacions provisionals de l’obra i la part d’obra nova i la segona comprendrà
la part d’obra d’adequació d’alguns espais de l’Institut actual.

Implantació de les mesures de seguretat, consistents en delimitació del perímetre d’obra. Retirada del
mobiliari.

-

Retirada de les instal·lacions existents afectades.

-

Enderroc i desmuntatge dels elements existents d’obra.

-

Tancament de l’envolvent.

-

Compartimentacions i acabats.

-

Instal·lacions.

-

Posta en marxa de les aules.

ME.2 Termini d’execució

En aquesta memòria ens centrarem en l’organització i desenvolupament de les obres d’ampliació (obra nova), entenem
que les obres d’adequació (obres de reforma) s’adequaran a l’activitat del centre actual i a un període d’obres durant
els mesos d’estiu. És clar que per poder realitzar les obres d’adequació primer han d’estar executades les obres
d’ampliació.

El termini d’execució de l’obra en totes les fases s’estima en 6 mesos

Antecedents: el solar:

EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS.

El solar on es preveu construir l’ampliació és adjacent a l’edifici actual de l’escola i ocupa la totalitat del pati superior,
utilitzat actualment només puntualment per els alumnes i per fer-hi l’hort. El solar es situa a la cota superior de la
parcel.la de l’escola i té un accés independent rodat per la part superior, accés que no afecta al funcionament escolar i
als accessos a l’escola per el carrer de Can Roure.

Per les informacions que ens ha facilitat l’Ajuntament i a la vista del solar no són necessàries expropiacions i no hi ha
serveis afectats per dur a terme les obres projectades.

S’estima doncs, que pel comentat en els punts anteriors,que l’accés a l’espai exterior del centre actual mentre duren les
obres no es veurà afectat.

El manteniment de l’obra correspon a l’habitual. Es tindran en compte totes les mesures esmentades en la
documentació del projecte i també les especificades en les normatives corresponents als elements que s’executin.

L’accés comentat al solar es farà servir estrictament per l’activitat de les obres. Actualment aquest accés es fa servir
també com accés per manteniment dels patis i pel servei de subministre de gas-oil, així com a sortida d’emergències
del recinte escolar.
El solar disposa d’aigua potable, xarxa general de clavegueram , subministrament d’energia elèctrica .
El solar disposa de sugicient espai per zona d’aplec de materials , contenidors de residus i ubicació de mitjans
auxiliars.
Tant el solar previst per l’ampliació com tota la zona prevista per aplec de materials i mitjans auxiliars es delimitaran
correctament amb mitjans de seguretat adients.
Els treballs a realitzar en cada una de les fases d’execució s’enumeren a continuació:
1ª FASE.. -Instal·lacions provisionals d’obracondicionament del solar i dels espais per poder desenvolupar l’activitat
docent del centre actual .
ON. Construcció del nou edifici.
-

implantació de les mesures de seguretat consistents en el tancat del solar, situació de les casetes d’obra ,
condicionament dels accessos i escomeses provisionals.

-

Enderroc i desmuntatge dels elements existents d’obra , mobiliari i arbrat per deixar el solar net i en condicions
per fer el replanteig del nou edifici. MC- DG.on.0.

-

Primera fase d’explanació i buidatge corresponent als nivells de la fonamentació de PB. Les terres resultants

-

Segona fase d’excavació (pous i sabates), un cop el terreny compactat, rases per instal·lacions.

-

Fase d’estructura segons s’indica en el corresponent apartat.  MC-DG.on.2

-

Fase de tancaments i acabats.  MC-DG.on.3/4/5

-

Fase d’Instal·lacions i escomeses.  MC-DG.on.6

-

Urbanització del pati de l’escola i enjardinament MC-DG.on.8

-

Trasllat des de l’edifici actual al nou de mobiliari i posta en marxa de l’edifici.

es portaran a un abocador de terres autoritzat.  MC-DG.on.1

MANTENIMENT DE LES OBRES PROJECTADES
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Seguretatestructural

CTEPartIExigènciesbàsiquesd’HabitabilitatProtecciódavantdelsoroll,HR
CTEDBHRDocumentBàsicProtecciódavantdelsoroll
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions
Leydelruido
Ley37/2003(BOE276,18.11.2003)ilasevaposteriormodificació
Zonificaciónacústica,objetivosdecalidadyemisionesacústicas
RD1367/2007(BOE23/10/2007)ilasevaposteriormodificació
Lleideprotecciócontralacontaminacióacústica
Llei16/2002(DOGC3675,11.07.2002)ilasevaposteriormodificació
ReglamentdelaLlei16/2002deprotecciócontralacontaminacióacústica
Decret176/2009(DOGC5506,16.11.2009)ilessevesposteriorsmodificacions
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D21/2006(DOGC:16/02/2006)iD111/2009(DOGC:16/7/2009)
Ordenancesmunicipals



Estalvid’energia
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CTEDBHEDocumentBàsicEstalvid’Energia
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HEͲ2Condicionsdelesinstalͼlacionstèrmiques
HEͲ3Condicionsdelesinstalͼlacionsd’ilͼluminació
HEͲ4Contribuciómínimad’energiarenovablepercobrirlademandad’ACS
HEͲ5Generaciómínimad’energiaelèctrica
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions.
Esregulal’adopciódecriterisambientalsid’ecoeficiènciaenelsedificis
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Sistemesestructurals
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CTEDBSECDocumentBàsicFonaments
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RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions.
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CTEDBSUASeguretatd’UtilitzacióiAccessibilitat,SUA1iSUA2
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions.
Codid'accessibilitatdeCatalunya,dedesplegamentdelaLlei20/91
D135/95(DOGC:24/3/95)ilessevesposteriorsmodificacions.
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NORMATIVADELSSISTEMESCONSTRUCTIUSDEL’EDIFICI


CTEDBSUA9Seguretatd’utilitzacióiaccessibilitat(ascensoraccessible)
RD173/2010(BOE11.03.2010)
Codid’AccessibilitatdeCatalunya,dedesplegamentdelaLlei20/91(ascensoradaptatipracticable)
D135/95(DOGC24/3/95)ilessevesposteriorsmodificacions
CTEDBSI4Seguretatencasd’incendi.Instalͼlacionsdeproteccióencasd’incendi(ascensord’emergència)
RD173/2010(BOE11.03.2010)
Requisitosesencialesdeseguridadparalacomercializacióndeascensoresycomponentesdeseguridaddeascensores
RD203/2016(BOE:25/5/2016)
Reglamentodeaparatosdeelevaciónysumanutención.InstruccionesTécnicasComplementarias
RD2291/85(BOE:11/12/85)ilessevesposteriorsmodificacions
InstrucciónTécnicaComplementariaAEM1“Ascensores”delReglamentodeaparatosdeelevaciónymanutención,
RD88/2013(BOE22/2/2013)ilessevesposteriorsmodificacions
Prescripcionesparaelincrementodelaseguridaddelparquedeascensoresexistentes
RD57/2005(BOE:4/2/2005)ilasevaposteriormodificació
Normesperalacomercialitzacióiposadaenserveidelesmàquines
RD1644/08de10d’octubre(BOE11.10.08)ilasevaposteriormodificació
Seautorizalainstalacióndeascensoressincuartodemáquinas
Resolución3/4/97(BOE:23/4/97)ilasevaposteriormodificació
Seautorizalainstalacióndeascensoresconmáquinasenfoso
Resolución10/09/98(BOE:25/9/98)
S’aprovaelprocedimentadministratiuperalaposadaenserveidenovesinstalͼlacionsd’ascensorsenedificisexistentssenseespailliure
deseguretatorefugienelsextremsdelrecorregut
Instrucció8/05(DGEMSI07/07/2005)
AplicacióaCatalunyadelReialDecret88/2013,de8defebrer,pelquals’aprovalaInstrucciótècnicacomplementàriaAEM1“Ascensors”
delReglamentd’aparellsd’elevacióimanutenció,aprovatpelRD2291/1985,de8denovembre
OrdreEMO/254/2013(DOGC23/10/2013)
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CTEDBHS2Recollidaievacuacióderesidus
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions
Ordenancesmunicipals

Instalͼlacionsd’aigua
CTEDBHS4Subministramentd’aigua
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions
Criteriossanitariosdelaguadeconsumohumano
RD140/2003(BOE21/02/2003)ilessevesposteriorsmodificacions
CriterioshigiénicoͲsanitariosparalaprevenciónycontroldelalegionelosis
RD865/2003(BOE18/07/2003)ilasevaposteriormodificació
Reglamentod’equipsapressió.Instruccionstècniquescomplementàries
RD809/2021,de21desetembre(BOE11/10/2021)
Esregulal’adopciódecriterisambientalsid’ecoeficiènciaenelsedificis
D21/2006(DOGC16/02/2006)ID111/2009(DOGC:16/7/2009)
Condicionshigienicosanitàriesperalaprevencióielcontroldelalegionelͼlosi
D352/2004(DOGC29/07/2004)
Mesuresdefomentperal’estalvid’aiguaendeterminatsedificisihabitatges(d’aplicacióobligatòriaalsedificisdestinatsaserveispúblicsde
laGeneralitatdeCatalunya,aixícomenelshabitatgesfinançatsambajutsatorgatsogestionatsperlaGeneralitatdeCatalunya)
D202/98(DOGC06/08/98)
Ordenancesmunicipals

Instalͼlacionsd’aiguacalentasanitària
CTEDBHS4Subministramentd’aigua
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions
CTEDBHE4Contribuciómínimad’energiarenovablepercobrirlademandad’ACS
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions
RITEReglamentodeInstalacionesTérmicasenlosEdificios
RD1027/2007(BOE:29/8/2007)ilessevesposteriorsmodificacions
CriterioshigiénicoͲsanitariosparalaprevenciónycontroldelalegionelosis
RD865/2003(BOE18/07/2003)ilasevaposteriormodificació
Esregulal’adopciódecriterisambientalsid’ecoeficiènciaenelsedificis
D21/2006(DOGC16/02/2006)ID111/2009(DOGC:16/7/2009)

Instalͼlacionsd’evacuació
CTEDBHS5Evacuaciód’aigües
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions
Esregulal’adopciódecriterisambientalsid’ecoeficiènciaenelsedificis
D21/2006(DOGC16/02/2006)ID111/2009(DOGC16/7/2009)
Ordenancesmunicipals
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Instalͼlacionsderecollidaievacuacióderesidus

Instalͼlacionsdeprotecciócontraelradó
CTEDBHS6Protecciócontral’exposicióalradó
RD732/2019,de20dedesembrede2019,pelqualesmodificaelCodiTècnicdel’Edificació(BOE27/12/2019).

Instalͼlacionstèrmiques
CTEDBHE2Condicionsdelesinstalͼlacionstèrmiques(remetalRITE)
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions.
RITEReglamentodeInstalacionesTérmicasenlosEdificios
RD1027/2007(BOE:29/8/2007)ilessevesposteriorsimodificacions
Requisitosdediseñoecológicoaplicablesalsproductesrelacionadosconlaenergia
RD187/2011(BOE:3/3/2011)
CriterioshigiénicoͲsanitariosparalaprevenciónycontroldelalegionelosis
RD865/2003(BOE18/07/2003)ilasevaposteriormodificació
Reglamentodeequiposapresión.Instruccionestécnicascomplementarias
RD809/2021,de21desetembre(BOE11/10/2021)
Condicionshigienicosanitàriesperalaprevencióielcontroldelalegionelͼlosi
D352/2004(DOGC29/07/2004)
Ordenancesmunicipals

Instalͼlacionsdeventilació
CTEDBHS3Qualitatdel’aireinterior
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions.
RITEReglamentodeInstalacionesTérmicasenlosEdificios
RD1027/2007(BOE:29/8/2007ilessevesposteriorsimodificacions
CTEDBSI3.7Controldefums
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions.
Reglamentodeseguridadencasodeincendiosenestablecimientosindustriales,RSCIEI
RD2267/2004,(BOE:17/12/2004)ilessevesposteriorsmodificacions
Ordenancesmunicipals

Instalͼlacionsdecombustibles
GasnaturaliGLP
Reglamentotécnicodedistribuciónyutilizacióndecombustiblesgaseososysusinstruccionestécnicascomplementarias.
ITCͲICG03Instalacionesdealmacenamientodegaseslicuadosdelpetróleo(GLP)endepósitosfijos
ITCͲICG06Instalacionesdealmacenamientodegaseslicuadosdelpetróleo(GLP)parausopropio
ITCͲICG07Instalacionesreceptorasdecombustiblesgaseosos
RD919/2006(BOE:4/9/2006)ilessevesposteriorsmodificacions
Reglamentogeneraldelserviciopúblicodegasescombustibles
D2913/1973(BOE:21/11/73)ilessevesposteriorsmodificacions,derogatentotallòquecontradiguinos’oposinalqueesdisposaal
“Reglamentotécnicodedistribuciónyutilizacióndecombustiblesgaseososysusinstruccionestécnicascomplementarias”,aprovat
pelRD919/2006
Reglamentoderedesyacometidasdecombustiblesgaseososeinstrucciones
O18/11/74(BOE:6/12/74)ilessevesposteriorsmodificacions,derogatentotallòquecontradiguinos’oposinalqueesdisposaal
“Reglamentotécnicodedistribuciónyutilizacióndecombustiblesgaseososysusinstruccionestécnicascomplementarias”,aprovat
pelRD919/2006
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InstrucciónTécnicaComplementariaMIͲIPͲ03"InstalacionesPetrolíferasparausopropio"
RD1523/1999(BOE:22/10/1999)ilasevaposteriormodificació
RD1427/1997(BOE:23/10/1997)ilessevesposteriorsmodificacions

Instalͼlacionsd’electricitat
REBTReglamentoelectrotécnicoparabajatensión.InstruccionesTécnicasComplementarias
RD842/2002(BOE18/09/02)ilessevesposteriorsmodificacions
InstrucciónTécnicacomplementaria(ITC)BT52“Instalacionesconfinesespeciales.Infraestructuraparalarecargadevehículoseléctricos”,
delReglamentoelectrotécnicodebajatensión,ysemodificanotrasinstruccionestécnicascomplementariasdelmismo.
RD1053/2014(BOE31/12/2014)ilasevaposteriormodificació
CTEDBHEͲ5Generaciómínimad’energiaelèctrica
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions.
Actividadesdetransporte,distribución,comercialización,suministroyprocedimientosdeautorizacióndeinstalacionesdeenergíaeléctrica
RD1955/2000(BOE:27/12/2000)ilessevesposteriorsmodificacions.Obligaciódecentredetransformació,distàncieslínieselèctriques
Reglamentodecondicionestécnicasygarantíasdeseguridadenlíneaseléctricasdealtatensiónysusinstruccionestécnicas
complementarias,ITCͲLAT01a09
RD223/2008(BOE:19/3/2008)ilessevesposteriorsmodificacions
Reglamentosobrecondicionestécnicasygarantíasdeseguridadencentraleseléctricasycentrosdetransformación
RD337/2014(BOE:9/6/2014)ilessevesposteriorsmodificacions
Normassobreventilaciónyaccesodeciertoscentrosdetransformación
Resolució19/6/1984(BOE:26/6/84)
Conexiónareddeinstalacionesdeproduccióndeenergíaeléctricadepequeñapotencia
RD1699/2011(BOE:8/12/2011)ilessevesposteriorsmodificacions
Procedimentadministratiuaplicablealesinstalͼlacionssolarsfotovoltaiquesconnectadesalaxarxaelèctrica
D352/2001,de18desetembre(DOGC02.01.02)
NormesTècniquesparticularsdeFECSAͲENDESArelativesalesinstalͼlacionsdexarxaialesinstalͼlacionsd’enllaç
ResolucióECF/4548/2006(DOGC22/2/2007)
Especificacionsparticularsiprojectestipusd’EndesaDistribucióEléctrica,SLU.
Resolucióde5dedesembrede2018delaDireccióGenerald’EnergiaiMines(BOE:28/12/2018)
ProcedimentaseguirenlesinspeccionsarealitzarpelsorganismesdecontrolqueafectenalesinstalͼlacionsenúsnoinscritesalRegistre
d’instalͼlacionstècniquesdeseguretatindustrialdeCatalunya(RITSIC)
Instrucció1/2015,de12demarçdelaDireccióGenerald’EnergiaiMines
Certificatsobrecomplimentdelesdistànciesreglamentàriesd’obresiconstruccionsalínieselèctriques
Resolució4/11/1988(DOGC30/11/1988)
Condicionsiprocedimentaseguirperfermodificacionseninstalͼlacionsd’enllaçelèctriquesdebaixatensió
Instrucció3/2014,de20demarç,delaDireccióGenerald’EnergiaiMines

Vehicleelèctric
InstrucciónTécnicacomplementaria(ITC)BT52“Instalacionesconfinesespeciales.Infraestructuraparalarecargadevehículos
eléctricos”,delReglamentoelectrotécnicodebajatensión,ysemodificanotrasinstruccionestécnicascomplementariasdelmismo.
RD1053/2014(BOE31/12/2014)ilasevaposteriormodificació
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Instalͼlacionsfotovoltaiques
REBTReglamentoelectrotécnicoparabajatensión.InstruccionesTécnicasComplementarias
RD842/2002(BOE18/09/02)ilessevesposteriorsmodificacions
Condicionsadministratives,tècniquesieconòmiquesdel’autoconsumd’energiaelèctrica
RD244/2019d’autoconsum(BOE06/04/2019)ilessevesposteriorsmodificacions
Ordenancesmunicipals

Instalͼlacionsd’ilͼluminació
CTEDBHEͲ3Condicionsdelesinstalͼlacionsd’ilͼluminació
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions.
CTEDBSUAͲ4Seguretatenfrontalrisccausatperilͼluminacióinadequada
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions.
REBTITCͲ28Instalͼlacionsenlocalsdepúblicaconcurrència
RD842/2002(BOE18/09/02)ilessevesposteriorsmodificacions
Lleid’ordenacióambientaldel’enllumenamentperalaprotecciódelmedinocturn
Llei6/2001(DOGC12/6/2001)ilessevesposteriorsmodificacions

Instalͼlacionsdetelecomunicacions
Infraestructurascomunesenlosedificiosparaelaccesoalosserviciosdetelecomunicación
RDLey1/98de27defebrero(BOE:28/02/98)ilessevesposteriorsmodificacions
Reglamentoreguladordelasinfraestructurascomunesdetelecomunicacionesparaelaccesoalosserviciosdetelecomunicaciónenel
interiordelasedificaciones
RD346/2011(BOE1/04/2011)ilessevesposteriorsmodificacions
OrdenITC/1644/2011,porlaquesedesarrollaelreglamentoreguladordelasinfraestructurascomunesdetelecomunicacionesparael
accesoalosserviciosdetelecomunicaciónenelinteriordelasedificaciones,aprobadoporelRD346/2011
ITC/1644/2011,de10dejuny.(BOE16/6/2011)ilessevesposteriorsmodificacions
ProcedimientoaseguirenlasinstalacionescolectivasderecepcióndetelevisiónenelprocesodesuadecuaciónparalarecepcióndeTDTy
semodificandeterminadosaspectosadministrativosytécnicosdelasinfraestructurascomunesdetelecomunicaciónenelinteriordelos
edificios
OrdreITC/1077/2006(BOE:13/4/2006)

Instalͼlacionsdeprotecciócontraincendis
RIPCIReglamentodeInstalacionesdeProtecciónContraIncendios
RD513/2017(BOE12/6/2017)ilessevesposteriorsmodificacions
CTEDBSI4Instalͼlacionsdeproteccióencasd’incendi
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions.
Reglamentodeseguridadencasodeincendiosenestablecimientosindustriales,RSCIEI
RD2267/2004,(BOE:17/12/2004)ilessevesposteriorsmodificacions

Instalͼlacionsdeproteccióalllamp
CTEDBSUAͲ8iAnnexBSeguretatenfrontalrisccausatperl’acciódelllamp
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions.
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Llibredel’edifici

ProcedimientoBásicoparalacertificaciónenergéticadelosedificios

LeydeOrdenacióndelaEdificación,LOE

RealDecreto390/2021(BOE02/06/2021)

Controldequalitat


Marcgeneral
CódigoTécnicodelaEdificación,CTE
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions.
CECódigoEstructural.Capítulo5.Basesgeneralesparalagestióndelacalidaddelasestructuras
RD470/2021,de29dejuny(BOE10/08/2021)
Controldequalitatenl'edificaciód’habitatges
D375/1988(DOGC:28/12/88)ilessevesposteriorsmodificacions

Normativesdeproductes,equipsisistemes(noexhaustiu)
Disposicionesparalalibrecirculacióndelosproductosdeconstrucción
Reglamento(UE)305/2011(DOUE:04/04/2011)ilessevesposteriorsmodificacions
Clasificacióndelosproductosdeconstrucciónydeloselementosconstructivosenfuncióndesuspropiedadesdereacciónyderesistencia
frentealfuego
RD842/2013(BOE:23/11/2013)
UCͲ85recomanacionssobrel’úsdecendresvolantsenelformigó
O12/4/1985(DOGC:3/5/85)
RCͲ16Instrucciónparalarecepcióndecementos
RD256/2016(BOE:25/6/2016)
Criterisd’utilitzacióenl’obrapúblicadedeterminatsproductesutilitzatsenl’edificació
R22/6/1998(DOGC3/8/98)

Gestióderesidusdeconstruccióienderrocs
Reguladordelaproducciónygestióndelosresiduosdeconstrucciónydemolición
RD105/2008,d’1defebrer(BOE13/02/2008)
ProgramadePrevenciónyGestióndeResidusyRecursosdeCatalunya(PRECAT20)
RD210/2018,del6d’abril(BOE16/4/2018)ilessevesposteriorsmodificacions
Residuosysueloscontaminadosparaunaeconomíacircular
Llei7/2022,de8d’abril(BOE09/04/2022)
Normasgeneralesdevalorizacióndematerialesnaturalesexcavadosparasuutilizaciónenoperacionesderellenoyobrasdistintasa
aquellasenlasquesegeneraron
OrdenAPM/1007/2017,de10d’octubre(BOE21/10/2017)
TextrefósdelaLleireguladoradelsresidus
DecretLegislatiu1/2009,de21dejuliol(DOGC28/7/2009)ilessevesposteriorsmodificacions
ProgramadegestióderesidusdelaconstrucciódeCatalunya(PROGROC),esregulalaproduccióigestióderesidusdelaconstrucciói
demolició,ielcànonsobreladeposiciócontroladadelsresidusdelaconstrucció.
D89/2010,26juliol,(DOGC6/07/2010)ilessevesposteriorsmodificacions
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Certificacióenergèticadelsedificis

Llei38/1999(BOE06/11/99)ilessevesposteriorsmodificacions
CódigoTécnicodelaEdificación,CTE
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesposteriorsmodificacions
Llibredel'edificiperaedificisd’habitatge
D67/2015(DOGC7/8/2015)
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA

AN DD DADES GENERALS COMPLEMENTÀRIES DEL PROJECTE

AN CN JUSTIFICACIÓ ESPECÍFICA D’ORDENANCES, NORMATIVES O INSTRUCCIONS A
REQUERIMENT D’ALGUN ORGANISME

AN SI JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS,
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE-DB SI.

Separata d’incendis per a l’avaluació de l’aplicació del CTE DB-SI en el projecte d’ampliació de l’escola
Miquel Martí i Pol de Lliçà d’Amunt
MI Enginyeria NZEB, SLP

ÍNDEX
1.- Objecte .......................................................................................................................... 1

2.- Dades del titular ............................................................................................................ 1

1.- Objecte
L’objecte d’aquest document es l’avaluació tècnica per part del Servei de Prevenció
de Bombers i de l’aprovació d’aquest document i les mesures tècniques contra incendis,

2.1.-

Titular ..................................................................................................................... 1

que es preveuen en l’ampliació de l’activitat motiu d’estudi.

2.2.-

Domicili de l’activitat .............................................................................................. 1

Com que es tracta d’una ampliació d’un centre docent, s’estableix en l’annex I de la

3.- Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, document bàsic SI: Seguretat en

llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en

cas d’incendi. ........................................................................................................................ 2

establiments, activitats, infraestructures i edificis, on es defineixen els establiments que
estan sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat, que li es

3.1.-

Secció SI-1. Propagació Interior ............................................................................ 2

3.2.-

Secció SI-2. Propagació Exterior ........................................................................... 3

d’evacuació de més de 15 metres o una superfície superior als 2.000 m2 construïts, o als

3.3.-

Secció SI-3. Evacuació d’ocupants ....................................................................... 3

300 m2 en el cas de les escoles bressol. En aquest cas, la superfície total del centre

3.4.-

Secció SI-4. Instal·lacions de Protecció Contra Incendis ...................................... 5

3.5.-

Secció SI-5. Intervenció dels Bombers .................................................................. 7

3.6.-

Secció SI-6. Resistència al foc de l’estructura....................................................... 8

d’aplicació en aquest cas, el punt 1: Establiments d’ús docent, si tenen una alçada

educatiu, incloent-hi l’ampliació motiu d’estudi, es superaran els 2.000 m2, per tant li es
preceptiu el control preventiu.

4.- Condicions de manteniment i ús dels dispositius de protecció ............................... 8

L’ampliació de l’escola, consistirà en la construcció d’un nou edifici, per a incloure una
línia d’ESO, dins el mateix complex educatiu.

5.- Conclusió ........................................................................................................................ 9

2.- Dades del titular
2.1.- Titular
El titular de l’activitat es:
Ajuntament de Lliçà d’Amunt
P-0810600-G
C/ Anselm Clavé, 73
08186 Lliçà d’Amunt (Barcelona)

2.2.- Domicili de l’activitat
El domicili de l’activitat serà:
Carrer de Can Roure, 2-10
08186 Lliçà d’Amunt (Barcelona)

1
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-

3.- Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, document bàsic SI:

ESPAIS OCULTS

No existeixen espais ocults en l’activitat motiu d’estudi.

Seguretat en cas d’incendi.
En aquest apartat es definirà el compliment a la normativa contra incendis i la

-

REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS

instal·lació de protecció contra incendis, que disposarà l’edifici motiu d’estudi. Es

Els materials i elements constructius de l'interior de l’edifici han de complir amb les

complirà el vigent Codi tècnic de l’Edificació, concretament el Document Bàsic SI, de

classes de reacció al foc dels materials de les parets i sostres següents:

seguretat en cas d’incendi.

Zones Ocupables: sostres i parets C-s2,d0 i els terres EFL.
Recintes de risc especial: B-s1,d0 i terres BFL-s1

3.1.- Secció SI-1. Propagació Interior
-

COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI

3.2.- Secció SI-2. Propagació Exterior

Segons l’annex SI-A del CTE DB SI, taula 1.1 el edifici d’ampliació, tindrà consideració
d’ús docent.

-

MITJANERES, FAÇANES I COBERTES

A nivell de la sectorització amb edificis veïns, es tracta d’un edifici exempt.

Amb questa premissa, segons la taula 1.1, la superfície màxima de sector es de 4.000 m2.
Pel què fa a la resistència al foc dels elements que delimiten el sector, ha de complir
EI60, segons la taula 1.2 ja que l’edifici no supera els 15 metres d’alçada.

La connexió de instal·lacions es realitzarà pel soterrani i en aquest punt s’instal·larà
elements de sectorització de pas de canonades que garantiran una sectorització EI60.
Pel que fa a la transmissió per la coberta, l’edifici adjacent esta separat mes de un

Degut a les dimensions i la distribució del nou edifici, es considerarà un sector separat de

metre, es considera que ja compleix amb la distància mínim per tal d’evitar la

la resta de l’escola.

propagació del foc per la coberta.

La connexió de instal·lacions es realitzarà pel soterrani i en aquest punt s’instal·larà
elements de sectorització de pas de canonades que garantiran una sectorització EI60.

-

3.3.- Secció SI-3. Evacuació d’ocupants

LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL

-

No es disposarà de locals i zones de risc.
El quadre elèctric tindrà una potencia inferior a 50 kW i no tindrà consideració de local
de risc.

COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ

Degut a que l’activitat ocupa la totalitat d’un edifici, no hi ha problemes amb la
compatibilitat dels elements d’evacuació, amb els edificis existents.

Els equip de producció de climatització s’instal·laran en coberta.
El altell no es considera com a sala de risc perquè, no te consideració de sala de

-

CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ

Segons la taula 2.1 es mostra la taula de càlcul de l’ocupació de l’edifici.

maquines segons RITE.

Així doncs l’ocupació total de l’edifici i l’activitat, zona d’ampliació, serà de:

2

3
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Portes i passos: A >= P / 200 >= 80 Æ 164/200 = 0,82. Així doncs, l’amplada mínima de les
portes del recorregut d’evacuació serà de 82 cm.

Escola de Lliçà d'Amunt
Pl. Baixa
Sala profesors
Pas 1
Bany Alumnes 1
Bany Alumnes 2
Bany adaptat / profesors
Neteja
Pas 2 / Distribuidor
Aula 1er ESO
Aula 2on ESO
Aula reforç 1
Aula reforç 2
Aula 3er ESO
Aula 4rt ESO
Aula Taller
Laboratori
TOTAL Pl. Baixa
Pl. Altell
Sala instal·lacions
TOTAL ACTIVITAT

Passadissos: A>= P/200 >= 1m Æ 164/200 = 0,82. Com que aquest valor es inferior al mínim

Superf. RATI Ocup.
50,2
10
6
16,9
0
0
10,0
0
0
10,0
0
0
5,0
0
0
3,4
0
0
85,3
0
0
51,1 1,5
35
50,9 1,5
34
25,3 1,5
17
25,3 1,5
17
51,1 1,5
35
51,1 1,5
35
86,3
5
18
67,5
5
14
589,38
173
Superf. RATI Ocup.
12,57
0
173

de 1 m, es prendrà aquest valor com a amplada mínima dels passadissos.
(A = Amplada element;

-

P = Ocupació)

PROTECCIÓ DE LES ESCALES

No es disposa de escales.

-

PORTES SITUADES EN EL RECORREGUT D’EVACUACIÓ

Degut a que l’ocupació i evacuació de l’edifici es superior a 50 persones, es obligatori
que la porta de sortida de l’edifici sigui abatible d’eix de gir vertical.
Si es disposes de portes amb sistemes d’obertura controlats electrònicament, que per
tant hauran de complir les condicions de seguretat indicats en la UNE-EN 13637.

2 = Ocupació alternativa
L’ocupació total de la zona d’ampliació de l’escola serà de 173 persones, tenint en

-

compte els usos alternatius.

SENYALITZACIÓ DELS MEDIS D’EVACUACIÓ

Es disposarà de senyals homologades i certificades (definits en la norma UNE 23034:1988)

-

per a la senyalització dels elements d’evacuació.

NOMBRE DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ

L’edifici disposa de sortides independents de les altres edificacions del complex. Disposa

-

d’una sortida principal, i en l’altre extrem una altra situada en l’aula laboratori.

CONTROL DE FUM D’INCENDI

Les característiques del local i l’ús d’aquest, permeten que no li sigui d’aplicació aquest

Aquestes sortides hauran d’obrir en el sentit de la evacuació.
Longitud màxima del recorregut d’evacuació: 50 m. Longitud fins a un punt on hi hagi

apartat de la normativa.

recorregut alternatiu: 25m.

3.4.- Secció SI-4. Instal·lacions de Protecció Contra Incendis
-

DIMENSIONAT DELS MEDIS D’EVACUACIÓ

-

DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

El càlcul de les dimensions dels elements d’evacuació, s’ha de realitzar seguint les

Segons els punts aclaridors i notes de la taula 1.1, per a zones d’ús docent, les necessitat

indicacions de la taula 4.1. Els valors obtinguts son els següents:

de protecció contra incendis en l’edifici son les següents:

4
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3.4.1

3.5.- Secció SI-5. Intervenció dels Bombers

Extintors mòbils

S’instal·laran extintors portàtils en nombre suficient per a que el recorregut real des de
qualsevol origen d’evacuació a un extintor no superi els 15 m en locals de risc mitjà o
baix, 1 de 10 m en locals de risc elevat.

3.4.2

CONDICIONS D’APROXIMACIÓ I ENTORN
Degut a que l’alçada d’evacuació es inferior a 9m, no ha de complir amb les
exigències d’Intervenció de bombers de entorn dels edificis i solament cal complir amb
el requeriment d’aproximació, però la distancia fins a la qual s’ha de aproximar el

Boques d’incendi equipades (BIE)

Degut a que en la totalitat de l’escola es superen els 2.000m2 de superfície, serà

camió de bombers no figura en la normativa.

necessari disposar d’una instal·lació de Boques d’incendi, de manera en que la

Aproximació:

cobertura d’una boca, arribi fins a 25 metres.

Amplada lliure mínima:

3,5m

Es disposarà de dues BIE una a 5 metres de la porta principal i l’altra al final del passadís.

Alçada lliure mínima:

4,5m

Per l’alimentació de l’aigua, es connectarà a la xarxa de distribució de BIE’s existent.

Capacitat portant vial:

20 kN/m2

3.4.3

En els trams corbs, el carril de rodada ha de quedar delimitat per una traçada de

Columna seca

No es necessària la instal·lació de columna seca, ja que l’edifici no supera els 24 metres

corona circular els radia de la qual han de ser entre 5,30 i 12,50 metres, amb una

d’alçada.

amplada per a la circulació de 7,2 metres.

3.4.4

Entorn:

Sistema d’alarma

Degut a que tot el complex educatiu supera els 1000m2 li es obligatori disposar d’un

Amplada mínima lliure:

sistema d’alarma.

Alçada lliure:

3.4.5

Separació màxima del vehicle de bombers respecte a la façana de l’edifici:

Sistema de detecció d’incendis.

La superfície de l’edifici, després de la ampliació, supera els 2000m2, per tant caldria
disposar d’un sistema de detecció d’incendis, en els sectors de risc alt. Degut a que
l’edifici que ens ocupa no disposa de zones de risc alt , no es disposarà de detecció.
Caldrà verificar que la superfície de tota l’escola després de la present ampliació no
supera els 5.000 m2, si fos així caldria instal·lar detecció en tot el recinte.

3.4.6

Edificis de fins a 20m d’alçada d’edificació:

5m
la de l’edifici

18 m

Distància màxima fins als accessos a l’eficici:

30m

Pendent màxima:

10%

Resistència de punxament al terra:

100kN sobre 20cm

Hidrants exteriors

Com que es tracta d’un edifici situat en una zona urbana, hauria d’estar protegit per un

-

ACCESSIBILITAT PER FAÇANA

hidrant en el carrer. Es revisarà aquest punt i si no es compleixen les distàncies es

Les façanes han de disposar de forats que permetin l’accés des de l’exterior al personal

sol·licitarà a l’ajuntament la instal·lació d’un hidrant prop de l’edifici.

del servei d’extinció d’incendis. Aquests forats, han de complir les condicions següents;

6

-

Facilitar accés a cada una de les planta de l’edifici, de forma que l’alçada
de l’empit respecte al nivell de la planta no sigui major de 1,2m.

-

Dimensions mínimes d’almenys 0,8 en horitzontal i 1,2 en vertical. La distància
màxima entre els eixos verticals de dos forats consecutius no ha d’excedir de
25m, sobre façana.
7
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pels que no hi hagi peces de recanvi originals que garanteixin el manteniment de les
-

No instal·la en façana elements que impedeixin o dificultin l’accessibilitat a
l’interior de l’edifici a traves d’aquestes obertures. (a excepció d’elements de
seguretat situat en els forats de façana en plantes amb alçada inferior a 9m.)

condicions de fabricació.
Les verificacions anuals, que hauran de ser efectuades per personal d’empresa
autoritzada, es recolliran en una tarja unida als equips en els que hi constarà la data de
cada comprovació i la identificació de la persona que l’ha realitzat.

3.6.- Secció SI-6. Resistència al foc de l’estructura
-

El titular de la instal·lació és responsable de subscriure els contractes de manteniment

ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS

Els elements estructurals principals han de complir amb l’indicat en la taula 3.1. Per a
usos docents i alçada de fins a 15 metres: R60.

amb les empreses autoritzades i de mantenir en estat de bon funcionament tots els
mitjans de protecció contra incendi.

No hi ha zona de risc especial que requereixin compliment estructural.

5.- Conclusió
Amb les dades exposades en aquesta memòria i el que es grafia en els plànols, és

4.- Condicions de manteniment i ús dels dispositius de protecció

d’esperar que quedaran suficientment definides les instal·lacions i disposicions generals
Les operacions de manteniment i control de funcionament a efectuar són (segons el
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (R.D. 1942/1993 de 5 de
novembre), modificat per l’Ordre de 15 d’abril de 1998):

-

L’entitat titular i el tècnic que sotaescriuen aquesta documentació, sotmeten la seva
aprovació als Organismes competents i resten a la seva disposició per introduir les

Extintors:
-

d’aquest establiment.

esmenes o elements complementaris que, en cas de creure-ho convenient, puguin

Cada 3 mesos: (per personal de l’usuari o empresa mantenidora autoritzada)

constituir una millora de les instal·lacions i funcionament de l’activitat que s’hi durà a

Verificació situació, accessibilitat i bon estat aparent dels extintors i inscripcions.

terme.

Inspecció ocular dels precintes, inscripcions, etc.

El certificat tècnic de l’activitat no s’expedirà fins que no s’hagin executat totes les

Verificació de l’estat de càrrega de l’extintor i estat de les parts mecàniques.

mesures indicades en el present projecte.

Cada 12 mesos: (per personal especialitzat del fabricant, instal·lador de l’equip o
empresa mantenidora autoritzada)
Lliçà d’Amunt, 14 de juny de 2022

Verificació dels extintors per personal especialitzat.
Verificació de l’estat de càrrega de l’extintor i estat de les parts mecàniques.
Comprovació de la pressió d’impulsió.
- Cada 5 anys: (per personal especialitzat del fabricant, instal·lador de l’equip o
empresa mantenidora autoritzada)
Proves previstes en el Reglament d’Aparells de Pressió (ITC-AP5). Retimbratge de
l’extintor (fins a 3 vegades).
Es refusaran aquells extintors que a judici de l’empresa mantenidora presentin defectes
que posin en dubte el correcte funcionament i la seguretat de l’extintor, o bé aquells
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Ramon Navés Sellart
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legiat Núm: 18.380-L
Enginyer Industrial
Col·legiat Núm.: 10290
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AN HE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'EXIGÈNCIA BÀSICA HE1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI

HE 0

L im itac i ó d e l c ons um

Projecte bàsic

HE 1

Condicions per al control de la demanda energètica

O b r a n o va / I n t e r ve n c i ó e n e d i f i c i s e xi s t e n t s
Ús diferent al d'habitatge

O b r a n o va i a m p l i a c i ó
Ús diferent al d’habitatge

R e f e r è n c i a d e p r o j e c t e : Ampliació escola MMP Lliçà d'Amunt

Referència de projecte: Ampliació escola MMP Lliçà d'Amunt
DADES

DADES
Ti p u s d ’ i n t e r ve n c i ó :

O b r a n o va

✔ A m p l i a c i ó : sup. útil > 50 m², en la qual s’incrementa més d’un 10%
la superfície o volum construït de la unitat o unitats d’ús on s’intervé
Canvi d’ús diferent al d'habitatge: sup. útil > 50 m²
R e f o r m a : que renova de manera conjunta > 25 % de l’envolupant
tèrmica final i les instal·lacions de generació tèrmica de l’edifici.
Ús de l’edifici / entitat :

docent

Z o n a c l i m à t i c a h i ve r n :

A

B

✔ C

D

E

EXIGÈNCIA

✔ El consum d’energia primària no renovable (Cep,nren) de la part ampliada de l’edifici no superarà el valor límit
(Cep,nren,lim) en funció de la zona climàtica i de la Càrrega interna mitjana (CFI) (1).
Clima
A

Consum d’energia primària no renovable

Cep,nren

≤

55 + 8 · C FI

2

kW·h/m · any

B

Cep,nren

≤

50 + 8 · C FI

kW·h/m · any

✔ C

Cep,nren

≤

35 + 8 · C FI

kW·h/m · any

D

Cep,nren

≤

20 + 8 · C FI

kW·h/m · any

Cep,nren

≤

E

10 + 8 · C FI

2
2
2
2

kW·h/m · any

✔ El consum d’energia primària total (Cep,tot) de la part ampliada de l’edifici no superarà el valor límit (Cep,tot,lim) en
funció de la zona climàtica i de la Càrrega interna mitjana (CFI) (1).
Clima

Consum d’energia primària total

Cep,tot

≤

155 + 9 · C FI

kW·h/m2· any

Cep,tot

≤

150 + 9 · C FI

kW·h/m · any

✔ C

Cep,tot

≤

140 + 9 · C FI

kW·h/m · any

D

Cep,tot

≤

130 + 9 · C FI

kW·h/m · any

E

Cep,tot

≤

120 + 9 · C FI

kW·h/m · any

A
B

2
2
2
2

(1) Càrrega interna mitjana (C FI ), en W/m²: càrrega mitjana horària d'una setmana tipus, repercutida per unitat de superfície de
l'edifici o zona de l'edifici, tenint en compte la càrrega sensible deguda a l'ocupació, així com les càrregues degudes a la
il·luminació i als equips. (Veure Annex A: Terminologia DB HE)

OCT COAC

juliol 2020 1 / 1

C TE RD 314/2006 i posteriors modificacions (inclou RD 732/2019)
© C ol ·l egi d’ A rqui tectes de C at a l unya 20 20. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització
no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d’acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

C TE RD 314/2006 i posteriors modificacions (inclou RD 732/2019)
© C ol ·l egi d’ A rqui tectes de C at a l unya 20 20. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització
no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d’acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

Projecte bàsic

Tipus d’intervenció:

O b r a n o va

✔ Ampliació
Ús de l’edifici:

docent

Zona climàtica hivern:

A

✔ C

B

D

E

EXIGÈNCIES

C o n d i c i o n s d e l ’ e n vo l u p a n t t è r m i c a

✔

Transmitància tèrmica dels elements (U)
Es limitarà la transmitància tèrmica de cada element de l’envolupant de l’ampliació:
Zona climàtica d’hivern

Transmitància tèrmica màxima, Ulim W/m²K

A

B

- Murs i terres en contacte amb l’aire exterior (UM, US)

0,70

0,56

- Cobertes en contacte amb l’aire exterior (UC)

0,50

✔ C

D

E

0,49

0,41

0,37

0,44

0,40

0,35

0,33

0,80

0,75

0,70

0,65

0,59

2,70

2,30

2,10

1,80

1,80

- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no
habitables o amb el terreny (UT)
Mitgeres o particions interiors que pertanyin a
l’envolupant tèrmica (UMD)

- Obertures (UH)*
(conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana)

- Portes amb superfície semitransparent ≤ 50%

5,70

* Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'UH en un 50%.

✔

Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K)

(1) (2)

Es limitarà el coeficient global de transmissió a través de l’envolupant de l’ampliació:
Coef. global de transmissió de
calor màxim, Klim W/m²K
- Envolupant tèrmica

Zona climàtica d’hivern

Compacitat
(3)
(V/A)

A

B

≤1

0,81

0,76

≥4

0,98

0,92

✔ C

D

E

0,65

0,54

0,43

0,82

0,70

0,59

* Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació.

✔

Control solar de l'envolupant (qsol:jul)

(4)

El paràmetre de control solar de l’ampliació no superarà el valor límit qsol;jul,lim: 4 kWh/m2·mes.
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O b r a n o va i a m p l i a c i ó
Ús diferent al d’habitatge
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EXIGÈNCIES

✔ Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q100)
Es limitarà la permeabilitat a l’aire de les obertures de l’envolupant de l’ampliació:
Zona climàtica d’hivern

Permeabilitat a l’aire màxima, Q100,lim m³/h·m²

A

B

✔ C

D

E

- Obertures de l’envolupant

27

27

9

9

9

La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana.

✔ Limitació de descompensacions
Es limitarà la transmitància tèrmica (U) de les particions interiors de l'ampliació, en funció de les unitats d’ús que
delimitin:
Zona climàtica d’hivern

Transmitància tèrmica màxima, Ulim W/m²K
- Particions entre unitats
del mateix ús

- Particions entre unitats de diferent ús,
i entre unitats d'ús i zones comunes

A

B

horitzontals

1,80

1,55

verticals

1,40

horitzontals
i verticals

1,25

✔ C

D

E

1,35

1,20

1,00

1,20

1,20

1,20

1,00

1,10

0,95

0,85

0,70

✔ Limitació de condensacions
En el cas que es produeixin condensacions intersticials en l’envolupant tèrmica, aquestes seran tals que no produeixin
una reducció significativa en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida
útil. A més, la màxima condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la quantitat d’evaporació
possible en el mateix període.

(1) Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K ), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor
per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb
l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE)
(2) En el cas d'ampliacions, només s'aplicarà el valor límit Klim si la superfície o el volum construït s'incrementa > 10%.
(3) Compacitat (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi
tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)
(4) Control solar de l'envolupant (qsol:jul), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les
obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins
l'envolupant tèrmica. Per a edificis d’ús diferent al d’habitatge el valor límit qsol:jul,lim = 4 kWh/m²·mes. (veure Annex A:
Terminologia DB HE)
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ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

DECRET 21/2006
DADES DE L'EDIFICI:

PROJECTE BÀSIC

Ampliació Escola MMP amb 1L ESO

Situació:
Comarca:

Vallès Oriental

Municipi:

x

Reconversió d'antiga edificació

Nova edificació

Lliçà d'Amunt
Gran rehabilitació

Usuaris

Usuaris

Centres escolars sense dutxes

USOS DE
L'EDIFICI:

Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:
Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències,

Docent (escoles infantils i centres de formació primària,
secundària, universitària i professional)

Habitatge

X

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

albergs )

Administratiu (centres de l'Administració pública,

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

bancs,oficines)

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE

AIGUA tots els usos
SANEJAMENT
AIXETES

S
S
S

d sanejament
j
t separada
d per aigües
i ü residuals
id l i pluvials
l i l fifins arqueta
t ffora propietat
i t t o lí
it més
é proper
xarxa de
límit
aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q 6 12 l/min; Q  9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

S

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

ENERGIA tots els usos
parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos :

AILLAMENT TÈRMIC

Km 60,70 W/m2K (1)(2)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :

S

2

PROTECCIÓ SOLAR

Km 6 3,30 W/m K (1)(2)

S

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre els
dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S6 35%

S

USUARIS DE L'EDIFICI

0

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària
0

 50 l/dia a 60 han de disposar de sistema de
producció d’ACS amb energia solar tèrmica

demanda ACS a 600

0
III

zona climàtica
contribució mínima d’energia solar en
producció d’ACS

l/dia

0%

% (3)

S

p
energètica
g
solar és cobreix amb altres fonts
l’aportació
d’energies renovables

PRODUCCIÓ D’AIGUA
CALENTA SANITÀRIA AMB
ENERGIA SOLAR

no és d’aplicació quan :
cal justificar-ho adequadament a la memòria

l’edifici no compta amb suficient assolellament
en edificis de nova planta per limitacions de la normativa
urbanística que impossibilita la superfície de captació
en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici o de
la normativa urbanística
per protecció patrimoni cultural català

si per la producció d’ACS s’utilitzen
resistències elèctriques amb efecte Joule; a
qualsevol zona climàtica:

RENTAVAIXELLES

contribució mínima d’energia
d energia solar en
producció d’ACS
la zona no té servei de gas canalitzat o
l’aportació energètica és cobreix amb
altres fonts d’energies renovables

N

70 %

0%

% (4)

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una d’aigua
calenta

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

PRODUCTES

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya
etiqueta ecològica de la Unió Europea
marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

S

RESIDUS. DOMÈSTICS tots els usos
HABITATGES (adaptant-se a preveu un espai fàcilment accessible de
les ordenances municipals) 150 dm3 per separar les fraccions següents:
ALTRES USOS (sense
perjudici d’altres
normatives)

les diferents unitats privatives disposen segons
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per
separat dels diferents tipus de residu :

envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

Decret 21/2006 - Adop
pció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Oficina
a Consultora Tècnica .Col·legi d'A
Arquitectes de Catalunya . Depa
artament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. v 1.1- Agost 2006

ECOEFICIÈNCIA

ECOEFICIÈNCIA

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.
DECRET 21/2006

PROJECTE BÀSIC
(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE

EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament
AILLAMENT ACÚSTIC

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de 48
dBA
entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

S
S

PROJECTE

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
PUNTS
en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives següents:

DISSENY DE L'EDIFICI

CONSTRUCCIÓ

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

5

coberta ventilada

5

coberta enjardinada

5

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe
entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

5

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

5

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70
Km 60,63 W/m2K
W/m2K ;

4

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70
Km 6 0,56 W/m2K
W/m2K ;

6

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70
W/m2K ;
Km 6 0,49 W/m2K
en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87),
disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen
aïllament a so aeri R de  28 dBA

S

8

S

4

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i també
les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui
6 74 dBA

5

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus
d’escumes, etc)

4

S

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

4

S

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

5

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

8

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici
enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al
sistema d’enllumenat

7

INSTAL·LACIONS

S

3

S
32

(1)
(2)

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiència
Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006)
la Km s’assimilarà a la UMlim, és
é a di
dir, a la
l Transmitància
i à i límit
lí i mitjana
ij
dels
d l murs de
d l’edifici
l’ difi i (taules
( l 2.2
2 2 del
d l CTE)
C )

(3)
(4)

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (3)

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

S
al'interior de les unitats privatives
a un espai comunitari

1/2

2/2
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PROJECTE BÀSIC D’AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ A INSTITUT, A L’INSTITUT MIQUEL
MARTÍ I POL DE LLIÇÀ D’AMUNT

26

DG ON.0.02

27

DG ON.0.02

28

DG ON.0.02

ÍNDEX GENERAL
NUM DE
FULLS

ORIGEN
/ESTAT

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

DG ON U

Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors

01

DG ON.U.01

Situació

1/1

S/E

CAD

02

DG ON.U.02

Emplaçament

1/1

1:750

CAD

03

DG ON.U.03

Justificació urbanística

1/1

1:750

CAD

04

DG ON.U.03

Planta general - Accessibilitat

1/1

1:750

CAD

05

DG ON.U.04

Plànol topogràfic

1/2

1:250

06

DG ON. U.04

Serveis i elements afectats

2/2

07

DG ON. U.05

Ordenació general PB

08a

DG ON. U.05

08b

ESCALA

Replanteig general. Seccions longitudinals
C-C’ i D-D’
Replanteig general. Seccions transversals EE’ F-F’ G-G’
Replanteig general. Seccions transversals HH’ I-I’ J-J’

4/7

1:200

CAD

5/7

1:200

CAD

6/7

1:200

CAD

DG ON 1

Sustentació de l’edifici

29

DG ON 1.01

Plantes i seccions

1/1

1:400

CAD

30

DG ON 1.02

Seccions i perfils

1/1

1:200

CAD

DG ON 2

Sistema estructural

E1

DG ON 2.01

Notes tècniques fonamentació

1/5

s/e

CAD

CAD

E2

DG ON 2.01

Fonamentació: geometria i detalls

2/5

1:150

CAD

1:500

CAD

E3

DG ON 2.02

Fonamentació: murs

3/5

1:150

CAD

1/3

1:400

CAD

E4

DG ON 2.02

Sostre planta baixa. Geometria i detalls

4/5

1:200

CAD

Imatges

1/2

S/E

CAD

E5

DG ON 2.02

Sostre planta baixa. Armats

5/5

1:200

CAD

DG ON U.05

Imatges

2/2

S/E

CAD

DG ON 3

Sistemes d’envolupant i d’acabats exteriors

DG ON A

Definició general de l’edifici

31

DG ON 3.01

Terres en contacte amb el terreny

1/1

1:150

CAD

09

DG ON A.01

Planta baixa. Distribució i superfícies

1/3

1:200

CAD

32

DG ON 3.03

Façanes. Planta baixa

1/2

1:200

CAD

10

DG ON A.01

Planta baixa. Definició geomètrica i materials

2/3

1:200

CAD

33

DG ON 3.03

Façanes. Planta altell

2/2

1:200

CAD

11

DG ON A.01

Planta altell. Definició geomètrica i materials

3/3

1:200

CAD

34

DG ON 3.03

Façanes generals

1/1

1:200

CAD

12

DG ON A.02

Planta coberta

1/1

1:200

CAD

35

DG ON 3.03

Seccions transversals A i B

1/10

1:75

CAD

13

DG ON A.03

Alçats generals

1/2

1:220

CAD

36

DG ON 3.03

Seccions transversals C

2/10

1:75

CAD

14

DG ON A.03

Seccions generals

1/3

1:200

CAD

37

DG ON 3.03

Secció transversal D

3/10

1:75

CAD

15

DG ON A.04

Seccions generals

2/3

1:200

CAD

38

DG ON 3.03

Secció transversal E

4/10

1:75

CAD

16

DG ON A.04

Seccions generals

3/3

1:200

CAD

39

DG ON 3.03

Secció transversal F i G

5/10

1:75

CAD

DG ON I

Seguretat en cas d’incendi

40

DG ON 3.03

Secció transversal H

6/10

1:75

CAD

17

DG ON I.01

18

DG ON I.02

19

DG ON I.03

20

DG ON I.04
DG ON 0

Intervenció de bombers i evacuació a
l’exterior
Compartimentació i resistència al foc de
l’estructura

1/1

1:400

CAD

41

DG ON 3.03

Detalls façana

7/10

1:75

CAD

1/1

1:400

CAD

42

DG ON 3.03

Detalls façana

8/10

1:75

CAD

Evacuació

1/1

1:250

CAD

43

DG ON 3.03

Detalls façana

9/10

1:75

CAD

Instal·lacions de protecció contra incendi

1/1

1:200

CAD

44

DG ON 3.03

Detalls façana

10/10

1:75

CAD

45

DG ON 3.04

Cobertes

1/1

1:200

CAD

46

DG ON 3.06

Rampes exteriors

1/1

1:50

CAD

47

DG ON 3.07

Fusteries exteriors

1/2

1:50

CAD

48

DG ON 3.07

Fusteries exteriors

2/2

1:50

CAD

49

DG ON 3.08

Serralleria exterior: premarcs

1/3

1:50

CAD

50

DG ON 3.08

Serralleria exterior

2/3

1:50

CAD

Treballs previs i Replanteig general

21

DG ON.0.01

Enderrocs

1/1

1:250

CAD

22

DG ON.0.02

Replanteig general. Fonamentació

1/7

1:200

CAD

23

DG ON.0.02

Replanteig general. Solera

1/7

1:200

CAD

24

DG ON.0.02

Replanteig general. Sostre planta baixa

2/7

1:200

CAD

25

DG ON.0.02

Replanteig general. Seccions longitudinals
A-A’ i B-B’

3/7

1:200

CAD

51

DG ON 3.08

Serralleria exterior: detalls lames

DG ON 4

Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors

56

DG ON 4.01.1

Planta baixa: envans i divisòries

1/3

1:200

CAD

57

DG ON 4.01.1

Planta altell: envans i divisòries

2/3

1:200

CAD

58

DG ON 4.01.1

Planta baixa: revestiments interiors

1/1

1:200

CAD

59

DG ON 4.01.1

Planta altell: revestiments interiors

60

DG ON 4.01.2

Fusteria interior

1/2

1:75

CAD

61

DG ON 4.01.2

Fusteria interior

2/2

1:75

CAD

62

DG ON 4.02.1

Planta baixa: cel rasos

1/2

1:200

CAD

63

DG ON 4.02.1

Planta altell: cel rasos

2/2

1:200

CAD

64

DG ON 4.02.1

Planta baixa: paviments

1/2

1:200

CAD

65

DG ON 4.02.1

Planta altell: paviments

2/2

1:200

CAD

66

DG ON 4.04

Alçats interiors passadís i vestíbul

1/1

1:150

CAD

67

DG ON 4.04

Aula 1er/3er ESO: planta i alçats int.

1/7

1:100

CAD

DG ON 5

Sistemes de condicionaments i instal·lacions i serveis

I01

DG ON 5.03.1

Subministrament d’aigua. Planta baixa

1/1

1:150

CAD

I02

DG ON 5.04

Evacuació aigües fecals i pluvials. Planta
baixa

1/1

1:150

CAD

I03

DG ON 5.05.1

Climatització Planta baixa

1/1

1:150

CAD

I04

DG ON 5.08.1

Inst. elèctriques. Planta baixa

1/2

1:150

CAD

I05

DG ON 5.08.1

Inst. elèctriques. Xarxa de terres

2/2

1:150

CAD

I06

DG ON 5.09

Inst. d’il·luminació. Planta baixa

1/1

1:150

CAD

I07

DG ON 5.10

Telecomunicacions. Planta baixa

1/2

1:150

CAD

I08

DG ON 5.12

Protecció contra incendis. Planta baixa

1/4

1:150

CAD

I09

DG ON 5.12

Protecció contra incendis. Evacuació

2/4

1:150

CAD

DG ON 6

Equipament

DG ON 7

Urbanització dels espais exteriors

68

DG ON 7.0

Treballs previs i replanteig

1/1

1:250

CAD

69

DG ON 7.1

1/2

1:200

CAD

70

DG ON 7.1

2/2

1:200

CAD

1/250

CAD

84

Moviment de terres, sustentació i adequació
del terreny
Moviment de terres, sustentació i adequació
del terreny

3/3

1:50

CAD

CAD

DG OR A

Obres de reforma i adequació en l’edifici existent

DG OR A

Plantes generals: planta baixa

1/2

4

2

1

3

3

4

2

1

3

4
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

CONSTRAULA encarga a EGC CONSULTING la realización de un estudio
geotécnico en la Escola Miquel Martí i Pol, en el Carrer de Can Roure, 2-10 de Lliçà
d’Amunt, para el proyecto de construcción de un edificio aislado de planta baja.

ACTAS DE LABORATORIO

La parcela objeto de estudio tiene forma rectangular y una superficie de unos
aproximadamente 2400 m2, con una pendiente ligeramente descendiente hacia el
suroeste. Esta limita al este con los muros de contención de parcelas con viviendas
unifamiliares, al sur con la Masia de Can Roure, y al oeste y norte con los edificios
ya existentes del CEIP Miquel Martí i Pol.

LÁMINAS
1. Ubicación de la obra
2. Planta de situación de los ensayos
3. Gráficos de penetración y cortes litológicos

El presente estudio ha sido redactado en todo momento considerando los requisitos
establecidos por la normativa y legislación vigente:

4. Fotografías
5. Tablas de interés

•
•
•
•
•

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C de Seguridad
Estructural y Cimientos. Marzo 2006.
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento básico DB-HS1, protección frente
la humedad.
NCSR-02. Norma de la construcción sismorresistente: Parte general y edificación.
Norma Tecnológica de la Edificación. Estudios Geotécnicos.
Normas UNE, relativas a los procedimientos de ensayo ejecutados “in situ” o en el
laboratorio.

En base al Código Técnico de la Edificación (CTE (DB-SE-C)) la parcela estudiada
se clasifica como:
Superficie de ocupación (m2):

<300

Superficie total construida (m2):

>300

Tipo de construcción: PB
C-0: Construcciones de menos de 4 plantas y
superficie construida inferior a 300 m2
C-1: Otras construcciones de menos de 4
plantas

X

C-2: Construcciones entre 4 y 10 plantas
C-3: Construcciones entre 11 y 20 plantas
C-4: Conjuntos monumentales o singulares, o
de más de 20 plantas
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2.

Grupo de terreno
T-1:
Terrenos
variabilidad.

favorables,

T-2:
Terrenos
variabilidad.

intermedios,

con
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poca

X

TRABAJOS REALIZADOS

Para la realización del informe geotécnico se ha llevado a cabo una campaña de
reconocimiento con los siguientes trabajos de campo y de laboratorio:

presentan

•

Realización de tres (3) ensayos de penetración dinámica continua tipo DPSH.

•

Realización de un (1) sondeo continuo.

El estudio se basa, tal y como recomienda el CTE para edificaciones tipo C-1 y
terreno T-1, en la realización de tres (3) ensayos de penetración dinámica continua,
un (1) sondeo y la toma de muestras del terreno, en este caso tres (3) ensayos de
penetración estándar (SPT) para la realización de sus correspondientes ensayos de
laboratorio. La situación de estos puede verse en la lámina 2.

•

Realización de tres (3) ensayo de penetración estándar (SPT).

•

Ensayos de laboratorio
caracterización del suelo.

Los objetivos del presente estudio se centran en la descripción de los trabajos, así
como en la determinación de las características geotécnicas del subsuelo deducidas
a partir de estos. En un sentido más explícito los objetivos quedan enmarcados en
los siguientes puntos:

2.1.

T-3: Terrenos desfavorables (suelos expansivos,
colapsables, blandos o sueltos, kársticos, etc.)

a) Cálculo de la profundidad y tipo de cimentación más apropiada. Carga admisible
del subsuelo y asientos previstos.
b) Determinación de la ripabilidad y estabilidad de las excavaciones y taludes
derivados de la obra.
c) Determinación del nivel freático, si es detectado durante el reconocimiento y
protección frente la humedad.

las

muestras

representativas

para

la

Trabajos de campo

Los trabajos de campo se realizaron el día 22 de abril de 2022 en Lliçà d’Amunt.
Las cotas de los ensayos se han obtenido de una manera aproximada a partir del
levantamiento topográfico a escala 1:1000 de la Diputació de Barcelona (DIBA).
Todas las alturas-profundidades se refieren a la cota del solar en el momento de la
realización de los ensayos.
2.1.1. Sondeo
Se ha realizado un (1) sondeo de 7,20 metros de profundidad, dentro del cual se
han realizado tres (3) ensayos de penetración estándar (SPT).

d) Agresividad del suelo y del agua subterránea frente al hormigón.
e) Determinación de la expansividad del suelo.
f)

de

Determinación de la aceleración sísmica básica (ab/g), del coeficiente de
contribución (K) y del coeficiente del terreno (C).

g) Clasificación del municipio en relación con el riesgo de la exposición frente al
RADON y las medidas necesarias en su caso según la zonación.
Los medios para conseguir dichos objetivos se han basado en la recopilación
bibliográfica existente sobre la zona de estudio y en la campaña de campo
realizada.

Para la realización de los trabajos se empleó una sonda Rolatec ML-76A con
extracción de testigo continuo mediante rotación y percusión, con diámetro de 76
mm con corona de widia.
Dada la naturaleza del terreno atravesado no fue necesario el uso de tubería de
revestimiento para evitar el desmoronamiento de las paredes.
Con base a las muestras extraídas en los sondeos y resto de ensayos, se realizaron
los perfiles litológicos correspondientes que se incluyen en las láminas 3.

Queda fuera del ámbito de este estudio el análisis y determinación de estabilidades
generales de los posibles taludes que puedan existir en la zona.
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2.1.2. Ensayo penetración dinámica estándar (S.P.T.)

Informe N. º 4221-1

2.1.3. Ensayo de penetración dinámica tipo DPSH

Definición

Definición

El ensayo de penetración dinámica estándar es un ensayo in situ que consiste en
clavar en el terreno un varillaje de 60 Cm de longitud por la aplicación de una
energía de impacto fija que proporciona una medida indirecta de la resistencia o
deformabilidad de ese terreno, determinándose sus propiedades geotécnicas
mediante correlaciones empíricas.

El ensayo continuo de penetración dinámica consiste en clavar en el terreno, una
puntaza maciza de hierro, situada en el extremo de una varilla. La hinca se consigue
golpeando el conjunto en su parte superior con una maza en caída libre.

Se define como el número de golpes necesarios para conseguir la penetración de
los treinta centímetros (30 cm) centrales del tomamuestras (varillaje vacío de
dimensiones normalizadas) con una maza de sección circular de 63,5 Kg. cayendo
desde una altura de setenta y cinco centímetros (75 cm.).
Se utiliza para arenas la cuchara de Terzaghi y Peck (Standard) de 2 pulgadas de
diámetro exterior y 1 3/8 de diámetro interior, y para gravas la puntaza cónica de 2
pulgadas de diámetro y ángulo en la punta 60º.

Este varillaje tiene un diámetro inferior al de la puntaza para evitar, en lo posible, el
rozamiento de este con el suelo.
En este ensayo la puntaza es cuadrada, de base prismática, con un área de 19’5
cm2, una altura de 20 cm y terminada en una pirámide de altura 4 cm y ángulo de
45º en el vértice. El varillaje tiene un diámetro de 32 mm y la maza tiene un peso de
63’5 kg y se deja caer desde una altura de 76 cm.
La resistencia del terreno, a la penetración dinámica, se expresa por el número de
golpes necesarios para clavar la varilla una longitud de 20 cm. Dicho número de
golpes se designará, en lo sucesivo, por n20.

Realización del ensayo
Realización del ensayo
En la profundidad determinada se detiene la perforación para realizar el ensayo,
pues no debe estar revestido el agujero por debajo de la cota en que se vaya a
medir la penetración. Una vez que el tomamuestras se encuentra en el fondo del
sondeo se marcan 60 cm en la varilla divididos en grupos de 15 cm. A continuación,
se cuentan los golpes necesarios para introducir los 30 cm centrales.
Se debe suspender el ensayo cuando después de dar una serie de 100 golpes no
se han introducido la totalidad de los 30 cm.
También se suspenderá el ensayo cuando después de dar 50 golpes el descenso
de la varilla ha sido inferior a 5 cm.
Se debe observar si el tomamuestras penetra bajo su propio peso y cuantos
centímetros se introduce.
Se conoce como el valor de Rechazo cuando el número de golpes al clavar 15 Cm
de tomamuestras es superior a 50 golpes. En el contexto geológico se correlaciona
a menudo este valor con la localización del sustrato.

Introducida la primera varilla en la meseta de guía, se comienza por fijar la puntaza
a su extremo por debajo de la misma y se procede a situar la meseta en su posición
definitiva. Como la puntaza sobresale por su parte inferior, al poner la meseta
horizontal, se clava en parte en el terreno. Dado que esta magnitud que se introduce
normalmente es del orden de 20 cm, no se consideran los golpes correspondientes
a esta primera división.
Cuando se necesite hacer alguna pequeña excavación en el terreno para la
introducción de la puntaza al comienzo del ensayo (por ejemplo, perforar un firme),
se descenderá 20 cm o un múltiplo de esta cantidad, con objeto de poder comenzar
el ensayo a una cota determinada (20 cm, 40 cm, etc.).
Se continúa el ensayo mediante los golpes necesarios para introducir cada una de
las divisiones de 20 cm de las varillas. La velocidad de golpeo de la maza se debe
estimar a razón de 30 golpes por minuto. Se dará por finalizado el ensayo cuando
dadas 2 andanadas, de 100 golpes cada una, la penetración sea igual o inferior a 5
cm (en cada una de ellas aisladamente).
Siempre que la penetración sea inferior a 20 cm, el número de golpes que se
considerará será el proporcional correspondiente.

Los valores obtenidos en los ensayos realizados son los siguientes:
Sondeo

Ensayo

Profundidad (m)

Golpeo

N30 (NSPT)

Descripción

S1

SPT1

0,60 – 1,20

02/02/06/07

08

Arcilla limosa

S1

SPT2

3,00 – 3,60

04/08/10/14

18

arcilla

S1

SPT3

5,40 – 6,00

05/07/08/10

15

Arena limosa
Página 7 de 32

Cálculo de resultados
Basándose en los resultados del ensayo de penetración DPSH, se puede estimar la
resistencia dinámica del terreno utilizando la fórmula holandesa de hinca:
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Pm2 x H
Qd = ------------------------(Pm + Pp) A 20/n20

donde:
Qd = Resistencia dinámica unitaria en kg/cm2.
Pm = Peso de la maza (63’5 kg).
H = Altura de caída libre (75 cm).
Pp = Peso de la puntaza y cabeza de golpeo (1,5 kg) + varillas (8,84 kg/m).
A = Sección de la puntaza (19.5 cm2).
20/n20 = Penetración por golpe (cm).

A partir del valor de la resistencia dinámica Qd se puede estimar la resistencia
estática unitaria RP (véase Buisson y otros).

MUESTRA

SPT-1

SPT-2

SPT-3

PROFUNDIDAD (m)

0,60-1,20

3,00-3,60

5,40-6,00

NIVEL

TV – terreno v.
I – cuaternario

I – cuaternario

I – cuaternario

Arcilla limosa

Arcilla

Arena limosa

mg
suelo seco

Exento

Exento

Exento

Clasificación

No agresivo

No agresivo

No agresivo

DESCRIPCIÓN
SO42-/kg

SULFATOS

Los coeficientes de transformación dependen fundamentalmente de la naturaleza de
terreno y de su estado en el momento de realizar el ensayo.
La carga admisible del terreno puede estimarse a partir de la resistencia estática
unitaria Rp según diversas correlaciones (véase Sanglerat, Meyerhof y otros).
En el presente estudio se ha realizado tres (3) ensayos DPSH.
2.2.

Trabajos de laboratorio

Durante la ejecución de los trabajos de campo se procedió a la recogida de
muestras representativas conservando sus propiedades para la realización de los
ensayos de laboratorio, caracterizando el material a partir de los parámetros de
contenido químico.
2.2.1. Ensayos realizados
Una vez seleccionadas las muestras representativas, se realizaron sobre ellas los
siguientes ensayos:
• Ensayos de contenido químico
1. Determinación cualitativa del contenido de sulfatos solubles en agua que hay
en un suelo (UNE 103202:2019).
Este informe contiene en el anexo de documentación una copia de las actas
de laboratorio.
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3.

•
•
•

CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO
3.1.

Informe N. º 4221-1

Situación geológica

PD-2: desde la superficie hasta 1,00 metros de profundidad.
PD-3: desde la superficie hasta 1,00 metros de profundidad.
S - 1: desde la superficie hasta 0,90 metros de profundidad

A continuación, se presenta una tabla con los parámetros geomecánicos estimados
más destacados:

La zona de estudio se encuentra sobre la Depresión del Vallés-Penedés, situada
entre la Serralada Litoral i la Serralada Prelitoral. Esta depresión se extiende por la
mayor parte de la franja costera catalana y es de origen tectónico, limitada por el
NO y SE por dos fallas normales de zócalo que provocan el hundimiento del bloque
central.
La depresión está rellenada por materiales de edad Miocena en su mayor parte,
tanto de origen marino como continental de composición granular y cohesiva en la
zona de estudio (NMsa).
Por encima de éstos y en las zonas de valle se disponen materiales cuaternarios de
llanura aluvial que se han ido acumulando en forma de terrazas, en la zona de
estudio estos materiales corresponden a la unidad Qac3.

NIVEL

TV – TERRENO VEGETAL

Densidad aparente (g/cm3)

1.80

Cohesión no drenada CU (kg/cm2)

0.05

Ángulo de rozamiento interno (º)

25

Coeficiente C (sísmico según NCSE-02)

2.0 (Tipo de terreno IV)

Clasificación USCS

Terrenos vegetales y rellenos antrópicos

*Valores obtenidos a partir de ensayos de laboratorio, correlaciones CTE y bibliografía

La distribución de las diferentes unidades se puede observar en la cartografía
geológica 1:25.000 representada en la lámina 1 (fuente: Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya – ICGC).
3.2.

Caracterización geotécnica del suelo

Según los resultados obtenidos en los ensayos realizados se pueden distinguir tres
(3) niveles:
3.2.1. Nivel TV: Terreno Vegetal
Nivel de terreno vegetal formado por una mezcla de arenas y limos con materia
orgánica y raíces, junto con algunas zonas o tramos de materiales antrópicos, de
compacidad muy floja a floja.
Presenta un espesor de entre 0,90 a 1,20 metros en los ensayos realizados, aunque
no se descarta que en algún punto pueda ser algo superior debido a la naturaleza
heterogénea y desigual de estos tipos de niveles, además de la posibilidad de que
existan antiguas estructuras enterradas o zonas de relleno no detectado.
Nivel sin interés geotécnico, que deberá ser superado en la excavación de la
cimentación.
Este nivel aparece a las siguientes profundidades:
•

3.2.2. Nivel I: Cuaternario
Nivel cuaternario que según la bibliografía disponible está formado por: gravas
subredondeadas, mal seleccionadas, con matriz arenosa-limosa de color rojizo y un
grado de cimentación variable. Incluyen intercalaciones de niveles lenticulares de
limos rojos poco frecuentes en la base y progresivamente más abundantes hacia
techo hasta llegar a ser dominantes. El tramo superior está constituido por un nivel
de grueso métrico de limos arenosos con gravillas subredondeadas dispersas y
abundantes nódulos de carbonato cálcico. El grueso medio de la unidad es de unos
10 metros, con máximos de 25. Pleistoceno superior.
En la parcela objeto de estudio se encuentra un nivel formado básicamente por una
arcilla con algo de arena, de color marrón claro de consistencia firme a muy firme,
más limosa en su tramo superficial y en cambio más arenosa en la base,
probablemente por la transición al substrato mioceno que aparece debajo del
mismo.
Este nivel aparece a las siguientes profundidades:
•
•
•
•

PD-1: entre 1,20 a 5,00 metros de profundidad.
PD-2: entre 1,00 a 6,80 metros de profundidad.
PD-3: entre 1,00 a 6,80 metros de profundidad.
S - 1: entre 0,90 a 6,80 metros de profundidad.

PD-1: desde la superficie hasta 1,20 metros de profundidad.
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A continuación, se presenta una tabla con los parámetros geomecánicos estimados
más destacados:
NIVEL

I – CUATERNARIO
3

Densidad aparente (g/cm )

2,00

Cohesión no drenada CU (kg/cm2)

1,00

Ángulo de rozamiento interno (º)

22

Módulo elástico E (MN/m2)

17

Coeficiente de Poisson

0,35

Coeficiente de balasto K30 (MN/m3)

60

Coeficiente de permeabilidad kz (m/s)

10-8

Expansividad

Baja-media, con presión de hinchamiento
correlacionada de hasta 0,50 kg/cm2.

Agresividad

No agresivo

Coeficiente C (sísmico según NCSE-02)

1,6 (Tipo de terreno III)

Clasificación USCS

CL

Informe N. º 4221-1

•
•
•

PD-2: a partir de 6,80 metros de profundidad.
PD-3: a partir de 6,80 metros de profundidad.
S - 1: a partir de 6,80 metros de profundidad.

A continuación, se presenta una tabla con los parámetros geomecánicos estimados
más destacados:
NIVEL

II – SUBSTRATO MIOCENO

Densidad aparente (g/cm3)

2,00

Cohesión no drenada CU (kg/cm2)

0,15

Ángulo de rozamiento interno (º)

40

Módulo elástico E (MN/m2)

90

Coeficiente de Poisson

0,30

Coeficiente de balasto K30 (MN/m3)

150

Coeficiente de permeabilidad kz (m/s)

10-6

Expansividad

nula

Agresividad

No agresivo

Coeficiente C (sísmico según NCSE-02)

1,3 (Tipo de terreno II)

*Valores obtenidos a partir de ensayos de laboratorio, correlaciones CTE y bibliografía
*Valores obtenidos a partir de ensayos de laboratorio, correlaciones CTE y bibliografía

3.2.3. Nivel II: Substrato Mioceno
Nivel de sustrato Mioceno formado, según la bibliografía existente (mapa geològic
del ICGC 1:50.000) por arenas arcósicas con intercalaciones de conglomerados y
lutitas. Las arenas son generalmente de grano grueso y con coloración ocre. El
grado de cimentación es generalmente bajo, aunque localmente puede ser muy
elevado. Las lutitas son generalmente muy arenosas con alguna grava dispersa y
tienen coloración ocre a anaranjada. Son depósitos de abanico aluvial, mayormente
procedente de la Serralada Prelitoral, del Mioceno superior.
En la zona objeto de estudio se encuentran unas arenas arcósicas con algo de finos
y gravas, de un color marrón claro y una compacidad densa a muy densa, dando
rechazo en todos los ensayos realizados a una profundidad de entre 7,20 a 7,80
metros.
Este nivel aparece a las siguientes profundidades:
•

PD-1: a partir de 5,00 metros de profundidad.
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4.
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HIDROGEOLOGIA

del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración
o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.

4.1 Nivel freático

La sección HS1 se aplica a:

En la campaña de reconocimiento no se ha registrado la presencia de ningún nivel
de agua hasta la profundidad investigada, aunque la existencia del Torrent de Can
Pa-i-Aigua en las inmediaciones de la zona de estudio indica la posibilidad de
cambios notables en el nivel freático dependiendo de la aportación que pueda
realizar el mismo, pudiéndose presentar a profundidades someras como indican
estudios geotécnicos realizados anteriormente en la zona.
En el caso de encontrar agua durante los trabajos de excavación de la cimentación
será necesario recoger muestra y realizar un análisis para analizar el grado de
agresividad respecto el hormigón.
4.2 Grado de permeabilidad según Documento básico DB-HS1

-Muros y suelos en contacto con el terreno,
-Fachadas
-Cubiertas de baja pendiente, tejados,
-Suelos elevados, suelos de terrazas y balcones.
-Medianeras.
Las medianeras descubiertas se consideran fachadas.
Los suelos de terrazas y balcones se consideran cubiertas.
Los suelos elevados se consideran suelos en contacto con el terreno
El grado de impermeabilidad, (en función del Nivel freático y del Coeficiente de
permeabilidad del terreno), necesario para evitar problemas de humedad sería el
siguiente:

Las unidades geotécnicas detectadas presentan los siguientes coeficientes de
permeabilidad del terreno:
NIVEL

PRESENCIA DE AGUA

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD
DEL TERRENO (Kz)

TV – terreno
vegetal

baja

10-3

I – cuaternario

Media

10-8

II – substrato
mioceno

Media

10-6

4.3 Protección frente la humedad según Documento básico DB-HS1
La exigencia del DB-HS1 es limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de
agua o humedad en el interior de sus edificios y en sus cerramientos como
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías,
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En este caso consideramos:

5.

ESTUDIO DE LA TENSIÓN DE CIMENTACIÓN
-

La carga en los cimientos viene limitada por dos factores:
•
•

Seguridad frente al hundimiento del cimiento por la rotura del terreno,
dependiendo de la resistencia de este a la rotura por esfuerzo de cizalla.
Seguridad frente a la deformación o asentamiento excesivo del terreno, que
puede perjudicar la estructura y que depende de la compresibilidad del
terreno y de la tolerancia de la estructura frente los asentamientos
diferenciales.

-

Para la determinación de los factores de capacidad de carga se consideran
condiciones de carga sin drenaje. En este caso se considera una cohesión no
drenada ck = cu =1,00 kg/cm2.
No se van a realizar zapatas inclinadas.
No existe ningún talud cercano que pueda afectar a la cimentación.

Las cargas admisibles para zapatas se recogen en el siguiente cuadro:
Tipo de zapata

A partir de los resultados de los ensayos realizados y en base a las características
del proyecto y del terreno, se establece el nivel I de CUATERNARIO como nivel
favorable de cimentación.
Dada la profundidad a la que se encuentra se tratará de cimentación superficial
mediante zapatas en el nivel I, siempre superando el nivel TV de terreno vegetal y
con un empotramiento mínimo de 0,50 metros en el mismo nivel I.
5.1.

Cálculo de cimentación en el nivel I de CUATERNARIO

El valor de la carga admisible qd estimado para suelos cohesivos se calcula según el
Código Técnico de la Edificación (CTE DB SE-C 2007), mediante la siguiente
expresión:

Continua

Aislada

B (m)

0,80

1,00

1,00

1,20

1,50

2,00

q (KN/m2)

147

147

200

200

186

147

q (kg/cm2)

1,50

1,50

2,04

2,04

1,90

1,50

Asiento (cm)

2,04

2,36

1,67

1,97

2,22

2,37

Los valores proporcionados tienen ya aplicado un coeficiente de seguridad de FS=3.

Estas cargas se refieren a presiones de hundimiento para asientos máximos de 2.54
cm (1 pulgada).
Por tanto, la carga admisible va a venir limitada por la carga de hundimiento en el
caso de zapatas continuas de hasta 1,50 metros, recomendándose no pasar de 186
KN/m2 (1,90 Kg/cm2), y en cambio la carga admisible va a venir limitada por el
asentamiento en el caso de zapatas continuas y zapatas aisladas de hasta 2,00
metros, recomendándose en este caso no pasar de 147 KN/m2 (1,50 Kg/cm2).
Es fundamental realizar toda la cimentación sobre el mismo nivel para evitar
asientos diferenciales inadmisibles para las estructuras proyectadas, por lo
cual será necesario asegurar que se ha llegado al nivel I.
5.2.

Asiento admisible

Para el cálculo del asiento de la cimentación en terrenos cohesivos o heterogéneos
se utiliza un modelo multicapa basado en el método elástico, considerando el suelo
como un semiespacio homogéneo e isótropo con un módulo elástico y un
coeficiente de Poisson correspondientes (Boussinesq, 1876).
Para calcular el asiento máximo de una zapata en el centro de esta (situación más
desfavorable) en un medio elástico:
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6.

HORMIGON

El porcentaje de sulfatos solubles determinado en laboratorio para los niveles
estudiados dieron EXENTO o valores poco considerables, por lo que el perfil de
terreno se clasifica como no agresivo al hormigón según D.22 Documento Básico
SE-C de Seguridad Estructural y Cimientos.

Siendo:
B = Ancho de la zapata
¨q= Incremento de carga
Eu= Módulo de Young sin drenaje
ܵn= Coeficiente de Poisson
K0= Coeficiente según forma de la zapata

El cálculo se realiza para diferentes niveles involucrados, en caso de existir más de
uno, según la profundidad del bulbo de presiones generado por la cimentación en
función de su geometría y tipología, mediante la formulación de Schleicher (1926).
Las cargas anteriormente mostradas se refieren a presiones de hundimiento para
asientos máximos de 2.50 cm (§ 1 pulgada).

Es fundamental realizar toda la cimentación sobre el mismo nivel para evitar
asientos diferenciales inadmisibles para las estructuras proyectadas, por lo
cual será necesario asegurar que se ha llegado y no sobrepasado el nivel
recomendado.

Con estos porcentajes de SO4, no se hace necesario el uso de cemento (SR)
sulforesistente en todo elemento estructural en contacto con dicho perfil de
terreno.
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ESTABILIDAD DE LAS EXCAVACIONES

8. SISMICIDAD

Por el tipo de proyecto a realizar no se esperan excavaciones o taludes de entidad
destacable.

Siguiendo las indicaciones de la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE02), RD 997/2002, se pueden determinar los siguientes parámetros:

En general, se considera que las zanjas de cimentación se mantendrán estables a
las cotas requeridas en el nivel I de Cuaternario, aunque sí podrían producirse
algunas pequeñas inestabilidades en el nivel TV de Terreno Vegetal, debido a su
baja densidad y compacidad, pudiendo requerir pues de bajos ángulos de talud o
entibaciones temporales.
En todo caso, para la determinación de la estabilidad de los taludes que puedan
originarse tiene que utilizar la fórmula resumida de Taylor (1937):
Donde,

•

La aceleración sísmica básica ab se define como la aceleración máxima en
la roca, valor en relación con el valor de gravedad y definido a partir del
listado de municipios publicado en la norma y en el municipio de Lliçà
d’Amunt es de 0,04 g (0,392 m/s2) siendo g la aceleración de la gravedad.

•

El coeficiente de contribución K (publicado en la norma) y para el
municipio de Lliçà d’Amunt es de 1,0.

•

Los coeficientes del terreno C, que depende de las características
geotécnicas del terreno. Son los siguientes para cada unidad litológica
detectada:

H’c = (2/3) Hc
Hc = (C/Ȗ) Ns

Que corresponden a los siguientes parámetros:
H’c = altura máxima del talud vertical en cm (altura
taludes permanentes).
Hc = altura crítica del talud en cm (taludes para
periodos cortos).
C = cohesión en Kg/cm2.
Ȗ = densidad aparente del terreno en Kg/cm3.
Ns = factor de estabilidad del talud.

•

NIVEL

TIPO DE SUELO

COEFICIENTE C

TV – terreno
vegetal

IV

2,0

I – cuaternario

III

1,6

II – substrato
mioceno

II

1,3

La aceleración sísmica de cálculo (ac). Dado que la acción del sismo ha sido

determinada para un suelo rocoso, queda por conocer cuál será su
comportamiento al llegar a las capas superficiales del terreno, que es donde
se encuentran cimentadas la mayoría de las estructuras. Para ello, las
normativas definen la aceleración máxima de cálculo, ac, que es la
aceleración máxima considerando las condiciones locales del suelo, y que
suele ser el objetivo de los estudios de peligrosidad sísmica a nivel local o
también llamados estudios de microzonación.

Ns es un factor que depende de la siguiente
gráfica:

•
Se determina con la siguiente ecuación:
ac = Sȡab

donde:
ab
S
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ȡ

es el coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad
aceptable que se exceda a ac en el periodo de vida que se proyecte en la
construcción prevista. Se consideran 2 valores:
Construcciones de importancia normal: ȡ=1.0
Construcciones de importancia especial: ȡ=1.3

La Norma NCSE-02 señala las diferentes excepciones en su aplicación, que son en
primer lugar las construcciones de moderada importancia, en segundo término, las
edificaciones de importancia normal o especial, cuando la aceleración sísmica
básica ab, sea inferior a 0,04g. Por último, en las construcciones de importancia
normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones, cuando la
aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g. Sin embargo, la Norma es de
obligada aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica
de cálculo, ac, es igual o mayor a 0,08g. La presente Norma especifica que, si la
aceleración sísmica básica es igual o mayor a 0,08g e inferior a 0,12g, las
edificaciones de fábrica de ladrillo, de bloques de mortero, o similares, tendrán un
máximo de cuatro alturas, y si dicha aceleración sísmica básica es igual o superior a
0,12g, poseerán un máximo de dos. En las edificaciones de importancia normal o
especial, prohíbe la utilización de estructuras de mampostería en seco, de adobe o
de tapial. Además, si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04g, se
tendrá en cuenta los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente
inestables.
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9.

PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN

El Radón es un gas noble radioactivo, incoloro, inodoro e insípido, que proviene de
la desintegración del Torio y Uranio en su cadena de desintegración hacia el Plomo
y otros productos.
El Radón es, en condiciones normales, gaseoso y por lo tanto fácil de inhalar,
acostumbrando a ser el máximo contribuyente a las dosis de radioactividad natural
individual, aunque con afectaciones muy variables según las diferencias geológicas
locales.
Hace tiempo que los estudios epidemiológicos han mostrado una clara relación
entre respirar altas concentraciones de Radón y el cáncer de pulmón, provocado
generalmente por la contaminación mediante este gas de los aires interiores de los
edificios en todo el mundo.

Mapa para el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) en plataforma ArcGis del potencial del Radón en
España
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Así que según la normativa existente se han dividido todos los municipios estatales
en dos zonas de riesgo:

Las medidas a tomar según la zonación de exposición al radón para nuevas
construcciones/obra nueva son las siguientes:

•

•

Municipios de zona I: municipios con una *P90 entre 201 y 300 Bq/m3
según el Mapa del potencial de radón en España publicado por el CSN,
concretamente hasta un 5% del tejido urbano se encuentra en áreas con
potencial de radón superior a 300 Bq/m3 y más de un 5% del tejido urbano se
encuentra en áreas con potencial de radón en el rango 200–300 Bq/m3.

•

Municipios de zona I:
Las medidas a tomar serán: o la medida A o la medida B.
La medida A consiste en disponer una barrera de protección entre el terreno/
edificio, que limite el paso de los gases provenientes del terreno.
La medida B consiste en disponer entre el terreno/edificio una cámara de aire
destinada a mitigar la entrada del gas radón. En este caso, la cámara de aire
deberá estar ventilada y separada de los espacios habitables mediante un
cerramiento sin grietas, fisuras o discontinuidades entre los elementos y
sistemas constructivos que pudieran permitir el paso del radón.

•

Municipios de zona II:
Las medidas a tomar serán: la medida A más la medida B o medida C.
La medida A consiste en disponer una barrera de protección entre el terreno/
edificio, que limite el paso de los gases provenientes del terreno.
La medida B consiste en disponer entre el terreno/edificio una cámara de aire
destinada a mitigar la entrada del gas radón. En este caso, la cámara de aire
deberá estar ventilada y separada de los espacios habitables mediante un
cerramiento sin grietas, fisuras o discontinuidades entre los elementos y
sistemas constructivos que pudieran permitir el paso del radón.
La medida C consiste en colocar un sistema de despresurización del terreno
que permita extraer los gases contenidos en el terreno colindante al edificio.

Municipios de zona II: aquellos en los que más de un 5% del tejido urbano
se encuentra en áreas con potencial de radón superior a 300 Bq/m³.

*¿Qué es el potencial de radón de una zona? Es el percentil 90 (P90) de la
distribución de niveles de radón de los edificios de esa zona.
Por ejemplo, ‘300 Bq/m3’ significa que:
-

El 90% de los edificios tienen concentraciones inferiores a 300 Bq/m3.

-

El 10% supera este nivel.

Esta información se puede ampliar en el Anejo II (Sección HS 6 Protección frente a
la exposición del Radón) del BOE-A-2019-18528.

El municipio de Lliçà d’Amunt se encuentra clasificado en la zona I, según el listado
publicado en el BOE-A-2019-18528, con una *P90 entre 101 y 200 Bq/m3 según el
mapa del potencial de radón en España publicado por el CSN mediante
ArcGISOnline (http://www.arcgis.com/apps/SimpleViewer/index.html?appid=a3a435cfb6114e21ad03a5ac29
61d8a8).

Para edificaciones existentes el primer paso para la elección de la solución de
protección más adecuada para un edificio concreto es la realización de mediciones
de la concentración de radón, para obtener un diagnóstico de la existencia de
concentraciones elevadas de radón. Si el promedio anual de la concentración de
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radón es superior a 300 Bq/m3, será conveniente emplear soluciones de protección,
incluso cuando el municipio en el que se localice nuestro edificio no se encuentre en
el listado de la sección HS6 Protección frente a la exposición al radón del CTE. Si,
en caso contrario, el promedio anual de la concentración de radón es inferior a 300
Bq/m3, no se considerará imprescindible introducir soluciones de protección, incluso
cuando el municipio en el que se localice nuestro edificio se encuentre en el listado
citado anteriormente. Es conveniente realizar una medición después de haber
implementado las soluciones de protección para comprobar la efectividad de estas.
Las medidas a tomar según la zonación de exposición al radón para edificaciones
existentes (en los que se vaya a realizar una intervención de reforma que afecte a
algún elemento constructivo que influya en la concentración de radón, así como a
las ampliaciones y a las zonas del edificio afectadas por un cambio de uso) son
exactamente las mismas que en edificaciones nuevas con dos medidas alternativas:
Medida D: sellado de los cerramientos en contacto con el terreno, sellado de fisuras,
grietas, encuentros y juntas. Estas medidas serian para evitar la entrada del gas.
Medida E: mejora de la ventilación una vez ya ha entrado el gas.
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10.

CONSTRAULA encarga a EGC CONSULTING la realización de un estudio
geotécnico en la Escola Miquel Martí i Pol, en el Carrer de Can Roure, 2-10 de Lliçà
d’Amunt, para el proyecto de construcción de un edificio aislado de planta baja.
El estudio se basa, tal y como recomienda el CTE para edificaciones tipo C-1 y
terreno T-1, en la realización de tres (3) ensayos de penetración dinámica continua,
un (1) sondeo y la toma de muestras del terreno, en este caso tres (3) ensayos de
penetración estándar (SPT) para la realización de sus correspondientes ensayos de
laboratorio. A partir de los resultados obtenidos se pueden remarcar los siguientes
apartados:
–

No se ha detectado nivel de agua en la profundidad investigada a fecha de
realización de los ensayos (22-04-2022). En el caso de encontrar agua durante
los trabajos será necesario recoger muestra y realizar un análisis para conocer el
grado de agresividad respecto del hormigón.

–

En cuanto a la sismicidad, el término municipal de Lliçà d’Amunt, según la norma
NCSE-02 (Parte General y Edificación) tiene una aceleración sísmica básica de
0’04 g, por lo que, en función del periodo de vida y de las características de la
estructura, se deja en manos del proyectista la aplicación de la citada norma
para el diseño de las cimentaciones.

–

El municipio de Lliçà d’Amunt se encuentra clasificado en la zona I según el
listado publicado en el BOE-A-2019-18528, con una *P90 entre 101 y 200 Bq/m3
según el mapa del potencial de radón en España publicado por el CSN mediante
ArcGIS Online, por lo que se deberán de tomar las medidas mencionadas
anteriormente en el apartado 9.

–

El perfil del terreno atravesado consta fundamentalmente de tres (3) niveles
litológicos:
1. Nivel TV: terreno vegetal.
2. Nivel I: cuaternario.
3. Nivel II: substrato mioceno.

Otras soluciones alternativas para evitar la entrada del gas radón en el edificio sería
la creación de sobrepresión en los locales a proteger (creación de un gradiente de
presiones contrario al de entrada del radón) o el empleo de puertas estancas.
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–

Se ha realizado ensayo de determinación de sulfatos solubles en suelos para
todos los niveles, con un resultado de exento, por lo que no presentará
agresividad frente al hormigón y no será por lo tanto necesario el uso de
hormigones sulforesistentes.

–

En cuanto a la ripabilidad; ambos niveles TV y I serán generalmente excavables
con maquinaria convencional de potencia media.
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El nivel I, en la zona donde se recomienda cimentar, presenta expansividad
baja-media a partir de los criterios de expansividad recopilados por Rodríguez
Ortiz (1975), con presión de hinchamiento correlacionada de 0,50 kg/cm2. Es
por ello por lo que se recomienda aplicar una tensión de trabajo superior a esta
presión de hinchamiento, pero no superior a la tensión admisible indicada en el
apartado 5.

Se recuerda que el espesor de las capas puede variar a lo largo del solar, así como
sus propiedades geotécnicas. La geometría y naturaleza de las unidades definidas
en el presente estudio se basan en la interpretación más razonable de los
reconocimientos puntuales realizados en la parcela y de las observaciones y
conocimiento de la zona.

A continuación, se recomiendan una serie de medidas opcionales y
complementarias para mitigar o anular el potencial expansivo de la zona,
juntamente con la medida anterior de utilizar una carga superior al potencial
expansivo analizado en el laboratorio:
•

Excavación y ejecución de la cimentación y muros en el menor tiempo
posible y en condiciones meteorológicas favorables para evitar cambios de
humedad en el nivel I.

•

Tanto la cimentación como las vigas riostra deben separarse del terreno en
todas sus caras con una capa de zahorra de 15 cm que amortigüe los
posibles empujes del suelo sobra las mismas.

•

Evitar el apoyo directo de las soleras sobre el substrato expansivo (nivel I),
con ejecución de forjados sanitarios con una correcta ventilación y
debidamente calculados.

•

Control de conducciones subterráneas para evitar fugas de agua, con juntas
y encuentros con las tuberías flexibles.

•

Pavimentaciones extensas impermeables, debidamente armadas, con
pendiente hacia fuera y cunetas en el borde exterior.

•

Evitar el riego excesivo en zonas ajardinadas, con sistemas adecuados de
drenaje para que la humedad no pueda infiltrarse y afectar la cimentación de
la vivienda.

En caso de realizar excavación, y/o abertura de zanjas de cimentación, y encontrar
en algún punto un terreno diferente al descrito en el presente informe, se aconseja
la visita por parte de un técnico competente (antes de realizar la cimentación) para
el reconocimiento y si procede, la recomendación de la actuación más adecuada.

A la vista de estos resultados y el tipo de edificación a construir, la cimentación
puede plantearse a través de cimentación superficial mediante zapatas en el
nivel I de Cuaternario, superando siempre el nivel TV de terreno vegetal, con un
empotramiento mínimo en el mismo nivel I de 0,50 m y con las cargas indicadas en
el punto 5.
En el caso que el proyecto se modifique, tanto el número de plantas como los
metros cuadrados de construcción, se deberá de valorar si la campaña de campo ha
sido suficiente y recalcular los valores de carga admisible, sobre todo en el caso que
se hiciera un sótano no contemplado en el estudio.
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Se adjuntan las siguientes láminas que completan el presente informe:

11.
–

CLAUSULAS

Este estudio geotécnico se considera DOCUMENTO CONFIDENCIAL por eso,
EGC VALLÈS CONSULTING S.L, únicamente facilitará información parcial o
total a la Propiedad o en los casos previstos por la ley. La propiedad podrá
solicitar su difusión a terceras personas, físicas o jurídicas.

–

Únicamente la Propiedad o los Técnicos responsables tienen autorización para
la reproducción total o parcial de los datos contenidos en este INFORME.

–

La información indicada en los gráficos y columnas únicamente hace referencia
a la vertical del punto sondeado en el momento de la ejecución de los trabajos
de perforación. Los perfiles litológicos son realizados mediante la interpolación
entre puntos por lo que se tienen que tomar con las naturales reservas.

–

La posición del nivel freático indicada en el estudio se corresponde al día de la
ejecución de los trabajos de campo y en el punto de perforación indicado.

–

El informe entregado debe entenderse con carácter de recomendación y por
tanto no como proyecto constructivo, siendo por parte de la Dirección Técnica de
la Obra la responsabilidad del proyecto.

–

–

–

Lámina 1

Ubicación de la obra

Lámina 2

Planta de situación

Lámina 3

Resultados penetrómetros, cortes geológicos

Lámina 4

Fotografías

Lámina 5

Tablas de Interés

Se adjuntan las actas de los ensayos debidamente selladas y firmadas.

EGC CONSULTING permanecerá a su disposición para cualquier consulta o
aclaración que consideren oportuna.

Las especificaciones y requisitos de calidad de este informe son los que ha
contratado el cliente, con el visto bueno por parte de la Dirección Técnica de la
Obra, no aceptando EGC VALLÈS CONSULTING S.L más responsabilidades ni
obligaciones que las que se contemplan en el informe específicamente
contratado.
EGC VALLÈS CONSULTING, S.L., no se responsabiliza de los daños a servicios
o instalaciones soterradas que no hubieran sido informadas con anterioridad a la
realización de los trabajos mediante planos acotados o mediante su
posicionamiento en superficie.
Este documento tiene una responsabilidad técnica de 10 años siempre y cuando
no se haya modificado la topografía de la zona de estudio.

Página 31 de 32

Parets del Vallès, a 4 de mayo de 2022

Mireia Benet Torrent
Geóloga
Col.5065

Roger Gombau Rifà
Geólogo
Col.6422
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INFORME D´ASSAIG Nº L4221-1
DATA EDICIÓ: 04/05/2022
CLIENT:

CONSTRAULA

ADREÇA D'OBRA:

Escola Miquel Martí i Pol, C/ de Can Roure, 2-10 Lliçà d'Amunt

Nº D'OBRA:
Nº D'ALBARÀ:

ACTAS LABORATORIO

4221-1
L4221-1

DATA PRESA MOSTRA:

22/04/2022

DATA RECEPCIÓ:

22/04/2022

DATA ASSAIG:

22/04/2022

LOCALITZACIÓ:

SPT1 (0,60 - 1,20 metres)

TIPOLOGIA:

argila llimosa

LOCALITZACIÓ:

SPT2 (3,00 - 3,60 metres)

TIPOLOGIA:

argila

LOCALITZACIÓ:

SPT3 (5,40 - 6,00 metres)

TIPOLOGIA:

sorra llimosa

ASSAIGS REALITZATS:

Qualitatiu de sulfats solubles (UNE 103 202:1995)

OBSERVACIONS:

MIREIA BENET TORRENT

Director Tècnic del Laboratori
Aquest informe consta de 2 pàgines numerades i segellades.

El present informe conté els resultats obtinguts exclusivament dels assajos de laboratori efectuats sobre les
mostres i obra especificades obtingudes "in situ". Els assajos realitzats s'han ajustat a les directrius marcades per
la Norma 103 202:1995, sense més responsabilitat que la derivada de la correcta utilització de les tècniques i
aplicació dels procediments apropiats. Els resultats es consideren de propietat del Client i, sense autorització
prèvia, EGC VALLÈS CONSULTING S.L s'abstindrà a comunicar-los a Tercers. No s'autoritza la seva publicació
o reproducció sense el consentiment de EGC VALLÈS CONSULTING S.L.
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CLIENT:

OBRA:

CONSTRAULA
OBRA

Nº ALBARÀ

DATA OBRA

RECEPCIÓ

DATA ASSAIG

4221-1

L4221-1

22/04/2022

22/04/2022

22/04/2022

Localització de la mostra:
Descripció del material:

Escola Miquel Martí i Pol, C/ de Can
Roure, 2-10 Lliçà d'Amunt

SPT1 (0,60 - 1,20 metres)
argila llimosa

Qualitatiu de sulfats solubles (UNE 103 202:1995)
Contingut de sulfats solubles (mg SO4=/kg de sòl sec) *

Localització de la mostra:
Descripció del material:

ABSENT

SPT2 (3,00 - 3,60 metres)
argila

Qualitatiu de sulfats solubles (UNE 103 202:1995)
Contingut de sulfats solubles (mg SO4=/kg de sòl sec) *

Localització de la mostra:
Descripció del material:

ABSENT

SPT3 (5,40 - 6,00 metres)
sorra llimosa

LÁMINAS

Qualitatiu de sulfats solubles (UNE 103 202:1995)
Contingut de sulfats solubles (mg SO4=/kg de sòl sec) *

ABSENT

Ύ ŽŶƚŝŶŐƵƚфϮϬϬϬŵŐ^KϰϮͲͬŬŐƐžůƐĞĐ͕ƐžůŶŽĂŐƌĞƐƐŝƵĂůĨŽƌŵŝŐſ͘
ŽŶƚŝŶŐƵƚ ϮϬϬϬͲϯϬϬϬŵŐ^KϰϮͲͬŬŐƐžůƐĞĐ͕ƐžůĂŵďĂŐƌĞƐƐŝǀŝƚĂƚĚĠďŝůĂůĨŽƌŵŝŐſ͘
ŽŶƚŝŶŐƵƚ ϯϬϬϬͲϭϮϬϬϬŵŐ^KϰϮͲͬŬŐƐžůƐĞĐ͕ƐžůĂŵďĂŐƌĞƐƐŝǀŝƚĂƚŵŝƚũĂĂůĨŽƌŵŝŐſ͘
ŽŶƚŝŶŐƵƚ хϭϮϬϬϬŵŐ^KϰϮͲͬŬŐƐžůƐĞĐ͕ƐžůĂŵďĂŐƌĞƐƐŝǀŝƚĂƚĨŽƌƚĂĂůĨŽƌŵŝŐſ͘
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Situación de los puntos de ensayo

Ubicación de la Obra

N
E

W
S

PD2

C’
-C

(+130,5 m)

Mapa topográfico 1:25000 (Fuente: ICGC)

S1

Ortofotomapa 1:2500 con situación del área de
estudio (Fuente: ICGC)

(+129,6 m)

LEYENDA

B’-

Qac3

B

Cenozoico - Cuaternario
Gravas subredondeadas, mal seleccionadas, con matriz arenosa-limosa de color
rojo y cimentación variable. Tramo superior de limos arenosos con gravas subredondeadas dispersas.Pleistoceno
superior.

P D3

(+131,0 m)

A-A

Cenozoico - Neógeno

NMsa

’

PD1

Arenas arcósicas con intercalaciones de
conglomerados y lutitas. Arenas de grano
grueso y de coloración ocre. Incluyen
abundantes gravillas y gravas dispersas que
pueden formar niveles. Mioceno.

Mapa geológico 1:25000 (Fuente: ICGC)

Lámina 1

(+129,6 m)

m
0

5

10

Ensayo penetrométrico dinámico (PD)

Perfil geológico-geotécnico

Sondeo (S1)

Área aproximada de estudio
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Cliente: CONSTRAULA
Obra: C/ de Can Roure, 2-10 Lliçà d’Amunt
S-1
Nivel
freático

Informe nº 4221-1

Método: penetración
Diámetro: 76 mm

Referencia: 4221-1 Fecha: 14/01/2022 Cota: +129,6m Nivel freático: --

Prof. Corte
(m) litológico

Descripción del terreno

Golpeo/
Muestras Prof. (m)
NSPT

NIVEL TV: TERRENO VEGETAL
0,00 - 0,90 m: Nivel de terreno vegetal.

1.00

SPT-1

0,60-1,20 m 02/02/06/07

SPT-2

3,00-3,60 m 04/08/10/14

SPT-3

5,40-6,00 m 05/07/08/10

2.00

3.00

4.00

NIVEL I: CUATERNARIO
0,90 - 6,80. Nivel cuaternario formado por una arcilla limosa o limo arcilloso, con más arenas en profundidad, de un color marrón claro y una
consistencia medianamente ﬁrme a ﬁrme.

5.00

6.00

7.00

NIVEL II: SUBSTRATO MIOCENO
6,80 - 7,20. Nivel de substrato mioceno formado por arenas arcósicas
con intercalaciones de conglomerados y lutitas. De color marrón claro
con toques blanquecinos y una compacidad densa a muy densa.
7,20 metros, profundidad sondeo

8.00

9.00

10.00

Lámina 3A
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Perﬁl A-A’ de la parcela
A

14,0 m

Perﬁl B-B’ de la parcela
30,0 m

B

A’

Cota
absoluta
(m)
+133.0

Cota
absoluta
(m)
+133.0

+132.0

+132.0

B’

PD 3
+131.0
+130.0

+131.0

PD1

+130.0

+129.0

PD1

S1

+129.0
8

+128.0

+128.0

+127.0

+127.0

+126.0

+126.0

+125.0

+125.0

+124.0

+124.0

+123.0

+123.0

+122.0

+122.0

+121.0

+121.0

+120.0

+120.0

18

15

ORIENTACIÓN: SO-NE
NIVEL TV: TERRENO VEGETAL

NIVEL I: CUATERNARIO

N

SPT

ORIENTACIÓN: SE-NO

ESCALA VERTICAL: 1:100

NIVEL TV: TERRENO VEGETAL

ESCALA HORIZONTAL: 1:250

NIVEL I: CUATERNARIO

NIVEL II: SUBSTRATO MIOCENO

N

SPT

ESCALA VERTICAL: 1:100
ESCALA HORIZONTAL: 1:250

NIVEL II: SUBSTRATO MIOCENO
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Perﬁl C-C’ de la parcela
C

16,0 m

C’

Cota
absoluta
(m)
+133.0
+132.0
+131.0

PD 2
S1

+130.0

Fotografía 1: emplazamiento PD1.

Fotografía 2: emplazamiento PD2.

Fotografía 3: emplazamiento PD3.

Fotografía 4: emplazamiento S1.

Fotografía 5: emplazamiento S1.

Fotografía 6: testigos y ensayos sondeo S1
(0,00 - 3,00 metros).

+129.0
8

+128.0
+127.0
18

+126.0
+125.0

+124.0

15

+123.0
+122.0
+121.0
+120.0

ORIENTACIÓN: NE-SO
NIVEL TV: TERRENO VEGETAL

NIVEL I: CUATERNARIO

N

SPT

ESCALA VERTICAL: 1:100
ESCALA HORIZONTAL: 1:250

NIVEL II: SUBSTRATO MIOCENO
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Fotografía 7: testigos y ensayos sondeo S1
(3,00 - 6,00 metros).

Fotografía 8: testigos y ensayos sondeo S1
(6,00 - 7,20 metros).

Fotografía 9: S1 SPT1 (0,60 - 1,20 metros).

Fotografía 10: detalle SPT1.

Fotografía 11: S1 SPT2 (3,00 - 3,60 metros).

Fotografía 12: detalle SPT2.
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Fotografía 13: S1 SPT3 (5,40 - 6,00 metros).

Fotografía 14: detalle SPT3.
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Claves empleada en la descripción de suelos (CTE*)

Claves empleada en la descripción de suelos (CTE*)

(*Código Técnico de la Ediﬁcación)

(*Código Técnico de la Ediﬁcación)

Classiﬁcació dels terrenys segons NCSR-02
Coeﬁcient C
Descripció
Tipus de
terreny
Roca compacta, sòls cementats o granulars molt
densos. velocitat de propagació de les ones
I
1.0
elàstiques transversals > 750 m/s
Roca molt fracturada, sòls granulars densos o
cohesius durs. velocitat de propagació de les
1.3
II
ones elàstiques de cisalla de 400-750 m/s
Sòl granular de compacitat mitja o sòl cohesiu de
consistència rígida a molt rígida. velocitat de
III
1.6
propagació de les ones elàstiques transversals
entre 200 i 400 m/s
Sòl granular solt o cohesiu tou. Velocitat de
propagació de les ones elàstiques transvesals
2.0
IV
< 200 m/s

CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS DE SUELO POR SU TAMAÑO
DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS EN MILÍMETROS
0,02

0,002 0,006
FINO

ARCILLA

MEDIO

0,063

GRUESO

LIMO

FINA

0,2

0,6
MEDIA

2,0

GRUESA

6,0
FINA

20,0

MEDIA

60,0

GRUESA

CANTOS
Y BOLOS

GRAVA

ARENA

SUELOS DE GRANO GRUESO

SUELOS DE GRANO FINO

SUELOS DE GRANO GRUESO (ARENA Y GRAVA)
COMPACIDAD EN FUNCIÓN DEL ENSAYO S.P.T.
N30

COMPACIDAD
MUY FLOJ A / MUY DÉBIL
FLOJ A / DÉBIL
MEDIA
DENSA
MUY DENSA

<4
4 a 10
11 a 30
31 a 50
>50

SUELOS DE GRANO FINO (ARCILLA Y LIMO)
CONSISTENCIA EN FUNCIÓN DEL ENSAYO S.P.T. - COHESIÓN
CONSISTENCIA

N30

RESISTENCIA A
COMPRESIÓN SIMPLE
(kg / cm2)

COHESIÓN
(kg / cm2)

MUY BLANDA
BLANDA
MEDIA
FIRME
MUY FIRME
DURA

<2
2-4
4-8
8 - 15
15 - 30
> 30

< 0,25
0,25 a 0,50
0,50 a 1,00
1,00 a 2,00
2,00 a 4,00
> 4,00

< 0,125
0,125 a 0,25
0,25 a 0,50
0,50 a 1
1a2
>2

FRACCIONES SECUNDARIAS
DESCRIPCIÓN
INDICIOS
ALGO
BASTANTE
SUFIJO -OSO

PROPORCIÓN (% EN PESO)
1 a 10
10 a 20
20 a 35
35 a 50 o 65

Lámina 5A
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Claves empleada en la descripción de suelos (CTE*)

Sistema Uniﬁcado de Clasiﬁcación de Suelos (USCS)

(*Código Técnico de la Ediﬁcación)

(En Lambe y Whitman, 1981)

GRUPOS PRINCIPALES
GRAVA Y
SUELO
CON
GRAVA
SUELOS
DE GRANO
GRUESO

MÁS DEL 50% DE LA
FRACCIÓN GRUESA
QUEDA RETENIDA EN
EL TAMÍZ Nº 4

ARENA Y
SUELOS
ARENOSOS
MAS DE 50% DEL
MATERIAL QUEDA
RETENIDO EN EL
TAMIZ Nº 200
MÁS DEL 50% DE LA
FRACCIÓN GRUESA
PASA POR EL TAMÍZ
Nº 4

SUELOS
DE
GRANO
FINO

MÁS DEL 50% DEL
MATERIAL PASA
POR EL TAMÍZ Nº 200

SÍMBOLO
GRAFICO

SÍMBOLO
DE LETRAS

DESCRIPCIÓN DEL SUELO

GW

GRAVAS BIEN GRADUADAS, MEZCLA DE
GRAVA Y ARENA, CON POCOS FINOS O SIN
ELLOS

GP

GRAVAS MAL GRADUADAS, MEZCLA DE
GRAVA Y ARENA, CON POCOS FINOS O SIN
ELLOS

GM

GRAVAS LIMOSAS, MEZCLAS MAL
GRADUADAS DE GRAVA, ARENA Y LIMO

(FINOS EN CANTIDAD
APRECIABLE)

GC

GRAVAS ARCILLOSAS, MEZCLAS MAL
GRADUADAS DE GRAVA, ARENA Y ARCILLA

ARENAS
LIMPIAS

SW

ARENAS BIEN GRADUADAS, ARENAS CON
GRAVA, CON POCOS FINOS O SIN ELLOS

(CON POCOS FINOS O
SIN FINOS)

SP

ARENAS MAL GRADUADAS, ARENAS CON
GRAVA, CON POCOS FINOS O SIN ELLOS

ARENAS
CON FINOS

SM

ARENAS LIMOSAS, MEZCLA DE ARENA Y LIMO
MAL GRADUADAS

SC

ARENAS ARCILLOSAS, MEZCLAS MAL
GRADUADAS DE ARENAS O ARCILLAS

ML

LIMOS INORGÁNICOS Y ARENAS MUY FINAS,
POLVO DE ROCA, ARENAS FINAS LIMOSAS O
ARCILLAS CON LIGERA PLASTICIDAD

GRAVAS
LIMPIAS
GRAVAS
CON FINOS

(FINOS EN CANTIDAD
APRECIABLE)

LIMOS Y ARCILLAS
LÍMITE LÍQUIDO MENOR DE 50

LIMOS Y ARCILLAS

CL

ARCILLAS INORGÁNICAS DE PLASTICIDAD
BAJA A MEDIA, ARCILLAS CON GRAVA,
ARCILLAS ARENOSAS, ARCILLAS LIMOSAS,
ARCILLAS MAGRAS

OL

LLIMS ORGÀNICS I ARGILES LLIMOSES
ORGÀNIQUES POC PLÀSTIQUES

MH

LIMOS INORGÁNICOS, SUELOS LIMOSOS O
ARENOSOS FINOS MICÁCEOS O CON
DIATOMEAS, LIMOS ELÁSTICOS

CH

ARCILLAS INORGÁNICAS DE PLASTICIDAD
ELEVADA, ARCILLAS GRASAS

OH

ARCILLAS ORGÁNICAS DE PLASTICIDAD
MEDIA A ALTA

LÍMITE LÍQUIDO MAYOR DE 50

SUELOS ALTAMENTE ORGÁNICOS

Lámina 5C

Pt

TURBA Y OTROS SUELOS ALTAMENTE
ORGÁNICOS

Lámina 5D

Informe nº 4221-1

Escala de meteorización de la roca (ISRM*)
(*International Society for Rock Mechanics)

GRADO

DENOMINACIÓN

I

SANA

II

SANA CON JUNTAS
TEÑIDAS DE ÓXIDO

CRITERIO DE RECONOCIMIENTO
Roca no meteorizada. Conserva el color lustroso en toda la
masa
Las caras de las juntas están manchadas de óxidos pero el
bloque unitario entre juntas mantiene el color lustroso de la

roca sana.

III

MODERADAMENTE
METEORIZADA

Claramente meteorizada a través de la petrofábrica,
reconociéndose el cambio de color respecto de la roca
sana. El cambio de color puede ser desde simples
manchas a variación de color de toda la masa,
generalmente a colores típicos de óxidos de hierro. La
resistencia de la roca puede variar desde muy análoga a la
roca de grado II a bastante más baja, pero tal que
trozos de 25 cm2 de sección no puedan romperse a mano.

IV

MUY METEORIZADA

Roca intensamente meteorizada que puede desmenuzarse a
mano y romperse.

V

COMPLETAMENTE
METEORIZADA

Material con aspecto de suelo completamente descompuesto
por meteorización “in situ” pero en el cual se puede reconocer
la estructura de la roca original.

SUELO RESIDUAL

La roca está toralmente descompuesta en un suelo y no
puede reconocerse ni la textura ni la estructura original. El
material permanece “in situ” y existe un cambio de volumen

VI

Lámina 5E

GR

Estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

REAL DECRETO 105/2008

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

DECRET 89/2010 (derogat
parcialment i modificat)

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

minimització

quantitats

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

codificació

Situació:

C. Can Roure 2-10

Municipi :

Lliçà d'Amunt

Comarca :

Vallés oriental

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum

Terres d'excavació

Densitat real

(m3)

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes

(tones/m3)

Volum aparent
3
m

(tones)

grava i sorra compacta

500

2,0

1000,0

600,00

grava i sorra solta

0

1,7

0,0

0,00

argiles

0

2,1

0,0

0,00

terra vegetal

500

1,7

850,0

600,00

0

1,8

0,0

0,00

0

1,8

0,0

0,00

0

1,0

0,0

0,00

170503

altres

3
1000 m

Total excavació
Destí de les terres i materials d'excavació
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat

1850,0
no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

altra obra

mateixa obra

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a
abocador

3
1200,00 m

t

mod-05/2018

pedraplé
terres contaminades

NO

SI

NO

Residus de construcció totals
719,00 m

Superfície construïda

2

Codificació residus LER

Pes

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

sobrants d'execució

Pes residus

Volum aparent

Volum aparent

(tones)

(m3/m2)

(m3)

0,086

61,751

0,090

64,401

obra de fàbrica ceràmica

170102

0,037

26,340

0,041

29,266

formigó

170101

0,036

26,218

0,026

18,727

petris barrejats

170107

0,008

5,651

0,012

8,484

guixos

170802

0,004

2,824

0,010

6,989

0,001

0,719

0,001

0,935

0,004

3,068

0,029

20,512

altres

embalatges
fustes

170201

0,001

0,868

0,005

3,236

plàstics

170203

0,002

1,136

0,010

7,445

paper i cartró

170904

0,001

0,597

0,012

8,538

metalls

170407

0,001

0,467

0,002

1,293

0,090

64,82 t

0,118

Total residu edificació

3

84,91 m

3

Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m
fonaments/estructura
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals

acabats
30,11
1,08
1,43
2,51
0,36
0,36

3,46
0,47
2,90
0,47
2,06

9,35

tancaments

m3

35,84

m3

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Ampliació escola MMP a 1L ESO
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PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:

Obra nova

tipus
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REAL DECRETO 210/2018

15,89
2,78
5,16
5,96
1,59
0,40
6,99
39,72

m3

si
si
-

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

3

m (+20%)
graves i sorra compacta

Reutilizació (m3)

Volum

a la mateixa obra

Per portar a l'abocador (m3)

a altra autoritzada

600,00

0,00

300,00

300,00

graves i sorra solta

0,00

0,00

0,00

0,00

argiles

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

300,00

300,00

terra vegetal
pedraplé

0,00

0,00

0,00

0,00

altres

0,00

0,00

0,00

0,00

terres contaminades

0,00
0,00

600,00

600,00

Total

1200,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera
les quantitats de ...

tones

Projecte

cal separar

Formigó

R.D. 105/2008

80

26,22

no

inert

Maons, teules i ceràmics

40

26,34

no

inert

Metalls

2

0,47

no

no especial

Fusta

1

0,87

no

no especial

Vidres

1

inapreciable

no

no especial

Plàstics

0,5

1,14

si

no especial

0,5

0,60

si

no especial

inapreciable

inapreciable

si

especial

Paper i cartró
Especials*

tipus de residu

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

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no
no

no

no
no
si
no
si
no

si

si

Contenidor per Metalls

no

Contenidor per Fustes

no

Contenidor per Plàstics
No especials Contenidor per Vidre
Contenidor per Paper i cartró
Contenidor per Guixos i altres no especials
Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

projecte*
no
no

si
no
si

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova

Obra nova
documentació gràfica

gestió fora obra

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

si

-

Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu
gestor

adreça

codi del gestor

runes obra

tipus de residu

Gestió de Runes del Vallès Oriental

Llinars del Vallès (Cantera Garcia GAR-1)

E-680.99

terres

(GRVO,SL)

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Costos*
3
Classificació a obra: entre 12-16 €/m

12,00

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m

3

4,00

3

15,00

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres
3
Contenidors de 5 m per cada tipus de residu

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

1
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
cost s'ha p
previst una caracterització, independentment
del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.))
p

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

Volum
m3 (+20%)
600,00
0,00

Classificació
3
12,00 €/m
13.972,97
-

-

Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i altres no especials

1,75
4,37
inapreciable
10,05
11,53
10,70

120,60
138,32
-

Perillosos Especials

inapreciable

Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m
70,00
5.405,41
0,00
runa neta

3

m (+35%)
25,28
39,51
11,45

Construcció

Transport
3
5,00 €/m
3.000,00
-

(dins el

3

€/m3

runa bruta

3

126,41
197,55
100

4,00 €/m
-

15,00
€/m
379,22
592,64
171,81

100
100
100
100
100

40,20
46,11
-

26,19
65,52
0,00
200

14.231,89

3.323,95

5.491,71

1.435,38

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
El volum de residus aparent és de :

3
714,63 m

El pes dels residus és de :

989,82 tones

El pressupost de la gestió de residus és de :

24.482,94 €

24.500,00 euros

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

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

1

unitats

-

AMB TAPES

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

mod-05/2018

-
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Instal·lacions de valorització
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Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
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pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

unitats

-

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

Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

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

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-

Obra nova

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova

plec de condicions
tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la
Propietat.

mod-05/2018 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes d
de Catalunya

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de
Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

dipòsit

6 / 6 RESIDUS Obra Nova

5 / 6 RESIDUS Obra Nova

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes
es de Catalunya

mod-05/2018

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

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

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

% de reducció per

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació
Total construcció

minimització

1.850,00 tones

Previsió final de l'Estudi
925,00 tones

64,82 tones

0,00 %

64,82 tones

Càlcul del dipòsit
Residus de excavació */**

925,00 tones

11 euros/ tona

10.175,00 euros

Residus de construcció **

65,00 tones

11 euros/ tona

715,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

990 tones
10.890,00 euros

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

