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MEMÒRIA 

1 MG DADES GENERALS 

1.1 MG Identificació i objecte del projecte  
      
Projecte: Projecte Executiu de REHABILITACIÓ DEL CLUB DE LLUITA BARÓ 

DEL VIVER 
Objecte de l’encàrrec: Reforma 
Emplaçament: Passeig Guayaquil, 44 
Municipi: 08030 (Dte. Sant Andreu) Barcelona 
Referència cadastral: 3489601DF3839A0001ZW 
 

1.2 MG Agents del projecte 
        
Promotor: Miquel Àngel Lozano, Foment de ciutat S.A.  
 (Ajuntament de Barcelona) 
CIF:  A62091616 
Adreça: Pintor Fortuny 17-19 
Municipi 08001 Barcelona 
Telèfon: 93 256 61 36 
 
Arquitecte: José González Baschwitz (Taller d'Arquitectura i Territori S.L.P) 
Nº col•legiat:  12122-3 
CIF:  B-61831368 
Adreça:  Rambla Fabra i Puig 10 1r 1a 
Municipi 08030 Barcelona 
Telèfon:  93 119 13 65 
  

1.3 MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  
 
Estudi topogràfic: No hi ha. 
Estudi geotècnic: No hi ha. 
Projecte de telecomunicacions: No hi ha. 
Projecte d’instal·lacions elèctriques: Projecte de les instal·lacions elèctriques. 
 Redactat pel mateix arquitecte projectista 
Projecte/es d’instal·lacions tèrmiques: Projecte de calefacció, de producció d’aigua calenta 

sanitària, i d’incorporació d’energia solar tèrmica. 
 Redactat pel mateix arquitecte projectista  
Certificació energètica: Redactat pel mateix arquitecte projectista  
Estudi de gestió de residus: Inclòs. 
Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  
Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista  
 
 
Barcelona, Maig de 2017 
 
 
   
 
 
El PROMOTOR    L’ARQUITECTE  





Rehabilitació del Club de Lluita Baró del Viver Barcelona 
Projecte Executiu  Maig 2017  

MEMÒRIA 5

2 MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1 MD Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

2.1.1 Emplaçament 
La parcel·la s'ubica al barri de Baró del Viver al districte de Sant Andreu de Barcelona. Es situa 
a una alçada topogràfica de 19,04 m (Segons el plànol extret del BCNPIC: Punt d'informació 
cartogràfica de Barcelona). 
 
L'edifici, pràcticament quadrat, té una primera pell d'unes dimensions aproximades de 21,20m 
per 25,41m, seguidament hi ha una segona pell, que és la que conforma l'edifici. Aquesta té 
unes dimensions de 19,20m per 22,74m i una superfície aproximada de 436,60 m².  
 
L'edifici s'emplaça sobre un dels espais coberts de la Ronda Litoral, conegut com la llosa del 
Bon Pastor. En aquesta coberta també es troba de nord a sud la pèrgola esportiva Baró del 
Viver, el club de lluita (que és el projecte principal) i el camp de futbol pertanyent a l'AE Bon 
Pastor (on es farà una petita intervenció per poder acollir als espectadors dins el recinte). 
 
El solar es pràcticament pla a les quatre façanes. Només accedir a l'edifici hi ha una rampa 
d'accés que fa que tot l'edifici quedi aproximadament 16cm elevat respecte la cota del terreny. 
 
El límit est de la parcel·la és la del riu Besòs amb el parc fluvial. Per la part Nord i sud hi ha la 
ronda litoral i el passeig de Guayaquil per la part oest. 
 

2.1.2 Situació urbanística 
La normativa urbanística aplicable és la del Pla especial del barri del Baró del Viver (SA369) del 
districte de Sant Andreu (Barcelona) aprovat definitivament al 1987, que qualifica la parcel·la 
com Equipament de nova creació de caràcter local, clau 7b. 
 
L’edificació existent en la parcel·la té la següent superfície construïda: 

 
Pèrgola esportiva 1.113 m² 
Club de Lluita 436 m² 
Camp de Futbol 914 m² 
 
TOTAL Zona equipaments 2.463 m² 

 
La parcel·la engloba aquest tres usos i la seva dimensió és de 7.356m² (segons el cadastre). 
La parcel·la té actualment un sostre edificat de 0,06 m2st/m2sòl. 
 

2.1.3 Normativa especifica 
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix 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). També es compleixen les prescripcions de la Llei de 
l’Esport 10/1990, de 15 d’octubre (àmbit estatal). 
 
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i 
municipal que li sigui d’aplicació, fent atenció especial a:  

 
- Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 

activitats recreatives, i Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i les activitats recreatives, 

- Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de 
l’esport,  

- Decret 30/2015, de 3 de març, pel que s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats 
a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 

 
Finalment, també han estat considerades en el disseny (tot i no ser normatives), les Fitxes 
tècniques d’equipaments esportius del Consell Català de l’Esport. En concret la de la sales 
esportives SAL2. 
 

2.1.4 Estat actual. 
Totes les intervencions (pèrgola, club de lluita i camp de futbol) daten de poc després de la 
construcció de la ronda litoral (1991-1992). 
 
Pel que fa l'edifici del club de lluita es construeix a principis dels anys 90 i ha patit diverses 
actualitzacions durant aquest primers 25 anys de funcionament. Des d'uns vestuaris nous fins a 
aparells per la climatització i ACS. 
 
El camp de futbol passa de una superfície dura a una superfície de gespa artificial el 2016. 
 
Tant el club de lluita com el camp de futbol tenen 
una primera pell formada per uns pilars metàl·lics 
de perfil rectangular de 10x10cm separats 2,10m / 
1,87 segons la façana. El perímetre del Club de 
Lluita es defineix a la part inferior per uns perfils en 
L (fins aproximadament els 2,05m i la part superior 
estan cargolades uns mòduls de religues 
metàl·liques. Aquesta tipologia es repeteix en tot el 
perímetre del camp de futbol, tant la part superior 
com la inferior. 
 
Pel que fa la segona pell (envolvent del edifici del club de 
lluita). Està conformada, per la parts opaques, per uns blocs 
de formigó de 10cm, una cambra d'aire de 4cm i un panell 
sandvitx de 6m per la cara exterior (que inclou aïllament).  
 
Le coberta de dents de serra fa que entri llum zenital en 
gairebé tots els espais. És de panells sandvitx, molt similar al 
que tenim a façana. sustentada per una malla de perfils 
metàl·lics de 10x10 (mateixa secció que els pilars). 
 
A l’interior es situa: 

 Sala principal: amb una pista de lluita grecoromana amb un diàmetre 9m i una llum 
lliure de 14,60x12,98m aquest paviment es troba lleugerament elevat (aprox. 10cm) 
respecte la cota del accés i és un tapis de espuma.  

 Els vestuaris es troben descentralitzats en la façana sud-oest i separats per l'accés. El 
nivell d'acabats es molt diferent segons la època que s'ha construït. Hi han alguns de 
recent i d'altres de la construcció inicial. 

 Els tres banys, estan fora dels vestuaris i no hi ha cap d'adaptat. Tenen uns acabats 
molt similars als del vestuari. 

 L'administració es situa a la façana Nord-oest i s'ha de passar per la zona de 
vestuaris per accedir-hi. Els acabats de les parets és de DM i el paviment de Terrazo. 

 El gimnàs està en contacte directe amb la sala principal i una de les zones de 
vestuaris. Els paraments verticals són de pladur i DM i els horitzontals son de pissarra i 
resina. 

 El passadís com tota la zona d'accés tenen una sèrie d'acabats variats entre Pladur i 
DM. El terra és de pissarra. 
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2.1.5 Diagnosi. 
Fet l’anàlisi de l’edificació preexistent es detecten una sèrie de problemes a nivell funcional i de 
prestacions que justifiquen la present intervenció: 
 
A nivell funcional presenta la següent problemàtica: 
 
Organització general (circulacions) 

- Separació entre vestidor, serveis i sauna. 
- Els vestuaris estan descentralitzats i per tant no queda definida una zona humida clara. 
- A la zona de vestuaris li manquen dutxes (baix rendiment) 
- No hi ha cap banys/vestuari adaptat. 
- Multitud de desnivells i rampes, alguns perillosos. 
- L'accés a l'administració es fa per la zona dels vestuaris. No hi ha cap mena de control 

de l'accés ni de la sala. 
 

Espais esportius:  
- La pista de la sala gran és suficient per l'activitat esportiva que es duu a terme, però hi 

ha molta proximitat amb la façana nord-est (que està conformada per una carpinteria 
d'alumini). Això ha provocat trencaments de vidres i malestar pel que fa als usuaris.  

- No hi ha un espai reservat per l'ús d'espectadors, ni tampoc un accés directe. 
- El gimnàs no presenta cap deficiència remarcable, tret que hi ha una porta inutilitzable. 

 
Camp de futbol:  

- No hi ha un espai reservat per espectadors. 
 
En relació a les prestacions, confort, i eficiència presenta la següent problemàtica: 
 
Coberta: 

- Acabaments:  Manca d’aïllament generant un pont tèrmic generalitzat en l’estructura. 
- Policarbonat: Insuficient aïllament de l’estructura. Perforacions de ventilació tancades. 

 Grafitis que disminueixen l' il·luminació natural. 
- Panels sandvitx: Nombrosos panels en mal estat (descompostos). 
- Canals: Tot i que les teles semblen molt resseques no sembla que tinguin 

 masses problemes d’estanqueïtat, tot i que diuen que hi ha alguna 
 gotera. Al caminar s’enfonsen, el que fa pensar que estan fetes sobre 
 xapa sense aïllament. 

Instal·lacions: 
- Electricitat: Cert caos en les conduccions que de vegades van per coberta i a vegades 

estan soltes pels sostres. 
- Electricitat: Els quadres estan en contacte amb un termo de ACS 
- Electricitat: Diuen que de vegades salten els limitadors. (cal fer visita específica). 

 
- Ventilació i clima: Extracció en coberta sense recuperadors. Col·locada directament 

sobre la teulada sense esmorteïdors. Genera molt soroll i no te recuperadors de calor 
(no la utilitzen). Ventiladors cegats (tampoc s’utilitzen). 

- Ventilació i clima: Aparells climatitzadors autònoms. Les unitats exteriors estan dues en 
la porta anul·lada i les altres en façana. 
 

- Fontaneria i ACS: Sistemes d’acumulació elèctrics autònoms. 
- Fontaneria i ACS: Pressió insuficient a les dutxes, possible insuficiència de l’escomesa 

d’aigua potable. 
 
Estanqueïtat/Sanejament: 

- Problemes d’estanqueïtat general en la part inferior de les façanes nord-est i nord-oest. 
- Problemes específics d’humitat i falta d’estanqueïtat en porta (anul·lada) de la façana 

nord est. 
- Problemes d’evacuació en tots els desaigües, probablement per falta de pendent i/o de 

secció. 

 
Materials:  

- Els paviments son de diverses generacions, sobretot a la part dels vestuaris hi han 
alguns de bastant deteriorats.  

- A l'accés principal la rampa realitzada de morter sika té grans forats.  
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2.2 MD Descripció del projecte       

2.2.1 MD Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits   
Es tracta del projecte de rehabilitació del Club de Lluita Baró del Viver i creació d'un espai 
destinat als espectadors pel camp de futbol per l'AE Bon Pastor (Associació esportiva Bon 
Pastor), situat en el passeig Guayaquil, 2 de Barcelona, al districte de Sant Andreu, actuant 
com a promotor l'empresa Foment de la Ciutat S.A., depenent del Ajuntament de Barcelona. 
 
El projecte presenta dos tipus d’intervencions clarament diferenciats: 
 

- El club de lluita encaminades a la millora de la eficiència funcional i de confort dels 
espais construïts, conservant en essència les distribucions actuals (sala principal i 
gimnàs).  
 

- El camp de futbol simplement es deixa tot el perímetre tal com està. S'afegeix un espai 
pels espectadors, perquè ells es sentin involucrats dins del joc i no vegin el partit des del 
darrere d'una tanca. 
 

Amb aquestes intervencions s’aconsegueix canviar completament el funcionament de l’edifici 
per adaptar-lo a les exigències i normatives actuals. Les línies generals del projecte resultant es 
resumeixen a continuació. 
 

- Organització general: 
La volumetria del edifici no canvia en res, ja que totes les intervencions es faran en 
l'interior del edifici.  
A partir del vestíbul es diferencien les circulacions d'usuaris i d'administració. 

 
- Espais esportius:  

No hi han grans canvis geomètrics en la sala principal i al gimnàs s'amplia lleugerament. 
La posició en l'edifici queda igual. 
 

- Serveis esportistes:  
Es centralitzen tots els vestuaris en la façana nord-oest, així com totes les instal·lacions 
que pengen d'aquestes estances. Hi ha una barra clara per les zones humides. 
S'incrementa el nombre d'usuaris que poden fer servir els vestuaris. 
 

- Administració: 
Tota la zona d'administració queda centralitzada. y s'unifiquen els dos magatzems 
existent en un de més gran i connexió directe amb la sala principal. 

 

2.2.2 MD Justificació del compliment de la normativa urbanística.  
    

Planejament: Pla especial del barri del Baró del Viver (SA369) del districte de Sant 
Andreu (Barcelona aprovat definitivament al 1987. 

Zonificació: clau 7b, Equipament de nova creació de caràcter local. 
Ordenació Ordenació lliure. 
Alineació No hi obligació de separació a partions. 
Edificabilitat Edificabilitat dominant en la zona  
Ús Equipament esportiu 
 
La normativa urbanística aplicable és la del Pla especial del barri del Baró del Viver (SA369) del 
districte de Sant Andreu (Barcelona) aprovat definitivament al 1987 , que qualifica la parcel·la 
com Equipament de nova creació de caràcter local, clau 7b. 

 
L’edificació existent en la parcel·la té la següent superfície construïda: 

 
Pèrgola esportiva 1.113 m² 
Club de Lluita 436 m² 
Camp de Futbol 914 m² 
 
TOTAL Zona equipaments 2.463 m² 

 
No es canvia la volumetria ni les superfícies respecte l'estat actual, per el que la justificació 
respecte la normativa urbanística és la mateixa que l'existent. L'edificabilitat no canvia. 
 

2.2.3 MD Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 
 
En el disseny es considera el compliment de: la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat; la 
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives i Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i les activitats recreatives; el decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text únic de la Llei de l’esport; el decret 30/2015, de 3 de març, pel que s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures; i finalment, també han estat considerades en el disseny (tot i no ser normatives), les 
Fitxes tècniques d’equipaments esportius del Consell Català de l’Esport. En concret la de la 
sales esportives SAL2. 
 
A continuació es fa una descripció dels diferents usos que es donen en aquest edifici, indicant 
les seves característiques principals. 
 
Espais de circulació i control. 
 
Vestíbul: espai distribuïdor i de control del qual s’accedeix a totes les àrees del edifici: zona 
d'administració, zona de vestuaris o accés directe a la sala principal (ús puntual d'espectadors). 
S'ha d'anivellar totes les cotes de paviments i unificar-ho, en la cota +0,16m. 
Aquesta estança s'ubica en el mateix lloc que en el projecte original. 
 
Administració i control: espai situat al costat del vestíbul dividit en dos espais. Un de reunions 
i direcció i altre d’administració i control. Aquestes sales permeten una relació visual amb la 
sala principal. Es creen dues noves obertures per tal de tindre una relació visual amb l'exterior. 
S'anivellen totes els paviments a la cota +0,16m. 
Aquesta estança seria la conformada pels dos banys existents (que s'enderroquen per 
complert). 
 
Passadís d’esportistes: Comunica el vestíbul d’accés amb el distribuïdor de vestuaris. Dona 
accés a tots els vestidors i els comunica amb els gimnasos i la sauna. 
Te una amplada de 1,50 metres nets en part del recorregut i il·luminació natural a partir de la 
llum zenital. S'eleva tot el paviment a la cota +0,16m i té una rampa del 8% durant 2,5m per 
satisfer el canvi de nivell entre els vestuaris nous i existent. La posició d'aquest espai és la 
mateixa però la geometria canvia lleugerament per la construcció del nous vestuaris. En aquest 
espai també hi haurà unes guixetes que estaran properes als accessos dels vestuaris. 
 
Espais de servei a l’esport. 
 
Vestidors: Es desenvolupen en dos unitats pràcticament iguals (simètriques) que donen a la 
façana Nord-oest. Dissenyats seguint els criteris, fins el que permetia la geometria del edifici, 
de les Fitxes tècniques d’equipaments esportius del Consell Català de l’Esport (SAL-02). 
Els vestidors col·lectius estan equipats amb 4 dutxes col·lectives, una cabina d’inodor, 1 
lavabos i 10 metres de banc i penjadors. Tenen una capacitat de 16-20 persones. Aquest nous 
vestuaris estan elevats +0.40m. 



Rehabilitació del Club de Lluita Baró del Viver Barcelona 
Projecte Executiu  Maig 2017  

MEMÒRIA 8

D'altre banda a la mateixa façana Nord-oest tenim el vestuari adaptat. On la geometria no 
canvia i la distribució dels vestuaris és la mateixa. S'aprofita tota la zona de dutxes (amb el seu 
paviment, repassant les zones malmeses) y la part de canviadors s'eleva el paviment fins la 
cota +0,16. Així com a totes les zones pavimentades dels vestuaris col·lectius. 
El vestuari adaptat està equipat per 3 dutxes, 6 metres de bancs i un lavabo. Tots els espais 
d'aquest vestuari permet inscriure cercles lliures d'entrebancs d’1,5 metres de diàmetre.  
El vestuari adaptat també el podria fer servir els àrbits o monitors. 
Tots els vestuaris donen al passadís que comunica amb el gimnàs, sauna, hall. 
 
Servei adaptat: Es preveu un servei adaptat al costat del accés. La funció d’aquest servei es 
ser utilitzat pels esportistes quan el seu vestidor està tancat per no tenir que accedir-hi. Aquest 
és l'unic servei que es manté del original. Malgrat que es redueixen les mides fins que es pogui 
inscriure un cercle de 1,5m. També es canvia el WC i el muret s'enderroca. 
 
Sauna: Es reubica al final del passadís (inclou remodelació de la façana), ja que es un element 
molt utilitzat al gimnàs i es va obtindre fa relativament poc temps. Es modifica aiximateix 
l'ubicació de la obertura de la porta. 
 
Espais per a l’esport. 
  
Sala principal: Espai de 13 x 12,50 metres ja equipat i pavimentat, amb les marques que 
permeten lluites grecorromanes. 
Disposa d’accessos des del vestíbul, gimnasos i magatzem. També es disposa d'una sortida a 
l'exterior en cas d'evacuació, malgrat que no sigui necessari segons el CTE (també pot ser 
utilitzada per l'entrada de material o zona de descans). 
Disposa d’il·luminació natural mitjançant la llum zenital i finestres en una de les seves façanes. 
Aquesta façana s'ha de fer de nou. Ja que es la que presenta més problemes d'estanqueïtat i 
es fa un mur a una alçada de 1,2m per tal d'evitar els impactes dels lluitadors. El conjunt de 
finestres son correderes. 
 
Magatzem: Espai accessible des de la pista principal i l'exterior, completament tancat per a 
l’emmagatzematge del material esportiu. 
 
Gimnàs de musculació: Espai que manté la seva posició i configuració actuals, també s'eleva 
fins la cota +0.16 per estar en relació amb totes les cotes del projecte. S’accedeix des del 
passadís de vestidors o bé des de la sala principal. 
 
Espais d’instal·lacions. 
 
Sala clima: Aquesta sala és semi-nova, donat que les sales de maquines estan a la mateixa 
posició però sense cap mena d'aïllament. Per tant aquesta sala passa a ser un espai exterior 
cobert i s'emplaça a la façana Nord-est per una correcta ventilació de les dues maquines que 
donaran servei a la sala principal/gimnàs i els vestuaris. 
 
Sala termos: La posició d'aquesta sala es manté i es centralitzen tots els termos en un sol 
espai. Es projecta i s'amplia per un segon termo per una suficient quantitat d'ACS per l'edifici. 
Aquesta sala també tindrà la centraleta dels col·lectors solars. 
 
Quadres elèctrics: Es mou de l'actual sala de termos, donada la seva perillositat, i es 
centralitza tots els quadres elèctrics a la sala de control.  
. 

 

2.2.4 MD Relació de superfícies útils i construïdes  
Les superfícies Útils i Construïdes dels espais descrits en l’apartat anterior es resumeixen en 
els quadres següents, comparades amb les superfícies del estat actual. 
 
 

Superfície 
útil (m2)

Superfície 
útil (m2)

Sala esportiva-principal 189,51 126 persones 189,51 80 persones 126 persones * 1,5 m2/pers
Sala musculació-Gimnàs 45,41 9,08 persones 42,11 9 persones 8,42 persones 5 m2/pers

Subtotal esportiu 234,92 m2 231,62 m2

Hall 24,75 12,4 persones 20,91 4 persones 10,5 persones 2 m2/pers
Reunions 15,13 1,51 persones 14,92 2 persones 1,49 persones 10 m2/pers
Control 0 persones 14,92 2 persones 1,49 persones 10 m2/pers

Subtotal administració accés 39,88 m2 50,75 m2

Vestuari Masculí (Enderroc) 10,92 5,46 persones - - persones - persones 2 m2/pers

Vestuari 1 - B (Existent) 15,04 7,52 persones 15,04 6 persones 7,52 persones 2 m2/pers
Vestuari 2 - - persones 24,72 10 persones 12,4 persones 2 m2/pers
Vestuari 3 - - persones 24,51 10 persones 12,3 persones 2 m2/pers

Subtotal Vestuaris 25,96 m2 64,27 m2

WC (3 unitats) 15,93 - persones - - persones - persones - m2/pers
Lavabo adaptat - - persones 3,54 - persones - persones - m2/pers

Subtotal banys 15,93 m2 3,54 m2

Instal·lacions - Calderes 7,28 - persones 7,28 - persones - persones - m2/pers
Passadís 20,27 - persones 16,80 - persones - persones - m2/pers
Magatzem 25,84 - persones 14,92 - persones - persones - m2/pers
Ús no determinat 7,48 - persones - - persones - persones - m2/pers
Sauna 3,05 2 persones 3,05 2 persones 2 persones - m2/pers

Subtotal altres 63,92 m2 42,05 m2

TOTAL ÚTIL 380,61 392,23

TOTAL CONSTRUIDA 436,60 436,60

* : Es considera que l'ocupació segons CTE no és real i lús màxim pot arribar a ser de 80 persones (2,5m2/persones)

Capacitat
Segons CTE

Capacitat
Segons CTE

ESTAT ACTUAL PROPOSTA
Ocupació

Segons CTE
Capacitat real 

máx.

 
 
 
 
 
Barcelona, maig 2017 
 
 
 
 
 
José González Baschwitz, arquitecte. 
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2.3 MD Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar   
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, tot i que en molt dels casos no 
sigui necessari per les característiques del edifici. 
 
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: 
 
- Funcionalitat   Utilització 
 Accessibilitat 
- Seguretat       Estructural 
 En cas d’Incendi 
- Habitabilitat    Salubritat 
 Protecció contra el soroll 
 Estalvi d’energia  
 Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal•lacions per 

un ús satisfactori de l’edifici. 
 
En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus 
requisits específics i prestacions de les solucions. 
 

2.3.1 MD Seguretat d’utilització i accessibilitat      
En relació a les condicions funcionals relatives al us, el disseny de l’edifici dóna resposta a 
les condicions d’utilització que contempla el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, 
de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. En concret dona 
compliment a: 
 
SUA 1: Seguretat en front al risc de caigudes 
SUA 2: Seguretat en front al risc de impacte o de atrapament 
SUA 3: Seguretat en front al risc de empresonament en recintes 
SUA 4: Seguretat en front al risc causat per il·luminació inadequada 
  
En relació a les condicions funcionals relatives a l’accessibilitat el disseny de l’edifici 
incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 
135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el 
requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 
 
Condicions funcionals: 
Accessibilitat en el exterior: comunica amb la via pública mitjançant un itinerari accessible 
Tots els espais destinats a ús públic son accessibles. 
 
Dotació d’elements accessibles: 
 CTE SUA 2 Projecte 
Serveis higiènics accessibles 1 cada 10 1 cada 3 
Vestuaris 2 mòduls adaptats amb dutxa i cabina 

d’inodor. 
Mobiliari fix Un punt d’atenció accessible 
Mecanismes Accessibles 
 
S’annexa la fitxa de compliment del Codi d’Accessibilitat i SUA a l’annex MA-SUA d’aquesta 
memòria. 
 
1. Introducció 

 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les 
exigències bàsiques del CTE-SUA per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i 
evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com  facilitar el seu accés i 
utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat. 
 
2. Normativa i referències 
 
Les exigències satisfan les solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
d’utilització i accessibilitat DB SUA i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 
 
L'activitat de l'edifici segons el CTE DB-SUA: Pública concurrència. 
 
 
Accessibilitat a l’edificació. Itinerari adaptat  

Normativa Projecte 

   
 -No es permet cap escala ni graó aïllat.  

S’admet un desnivell màxim a l’accés 
2cm Compleix 

  -Amplada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut  0,90m Compleix 

 -Alçada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut  2,10m Compleix 

 -A cada planta hi haurà un espai lliure de gir que permeti inscriure un cercle de 
Ø   

1,50m Compleix 

 -Canvis de direcció: l’amplada de pas permetrà inscriure un cercle de  Ø 1,20m Compleix 

  -Amplada mínima lliure de les portes o passos entre dos espais.  0,80m Compleix 

  -Alçada mínima de les portes o passos entre dos espais.  2,00m Compleix 

  -A les dues bandes de qualsevol porta s’ha de poder inscriure un cercle lliure 
d’obstacles de diàmetre (excepte l’interior de la cabina d’ascensor) 

1,50m Compleix 

 -Les manetes de les portes  s’accionen amb mecanismes de pressió/palanca  Compleix 

 -Paviments no lliscants CTE Compleix  
  -Pendent màxim de les rampes entre 3 i 10m.  10%  6% 

  -Pendent transversal màxim de les rampes.  2,00%  0% 

  -A l’inici i final de cada rampa hi ha un replà de llargada mínima 1,50m Compleix 

 -Baranes a ambdós costats de les rampes. Alçada entre 0,90 i 0,95m  Compleix 

 
 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del 
SUA als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les 
fitxes justificatives que s’adjunten al annex MA 5.4. 
 
3. Exigència bàsica CTE- SUA 
 
SUA 1- Seguretat davant el risc de caigudes 

Els lliscaments dels terres 
S’han escollit en funció del ús la seva localització i la classe que li correspon seguint el CTE 
SUA-1.  
 
 
 Zones interiors seques: 

 
Pendents  Classe Resistència Rd Aplicació en edifici 
Pendent més petita que el 6% 1 15 < Rd ≤35 En general a tot 

l'edifici 
Pendents més grans o igual al 
6% o són escales 

2 35< Rd ≤45 Rampa gimnàs 
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 Zones interiors humides: 
 
Pendents  Classe Resistència Rd Aplicació en edifici 
Pendent més petita que el 6% 2 35< Rd ≤45 Vestuaris , serveis i 

rampa accés 
 
 Zones exteriors  

 
En aquest projecte no es donen les circumstàncies per tenir cap paviment al exterior que seria 
de classe 3. 

Les discontinuïtats dels paviments 
- No hi hauran imperfeccions ni irregularitats que suposin desnivells superiors a 6mm.  
- Totes les barreres que delimiten  alguna zona de circulació tenen com a mínim 80 cm 

d’alçada i en cap part del projecte hi han graons aïllats ni dos consecutius. Excepte quan 
tenim un escenari o estrada. 

- Els desnivells que no excedeixin de 50mm es resolen amb pendent inferior al 25% 

Les proteccions dels desnivells 
- Existeixen barreres i proteccions a tots els desnivells obertures i buits, balcons i finestres 

amb una diferència de cota superior a 55cm. Per els obstacles a les cotes inferiors, en 
edificis d'ús públic, es facilitarà la percepció de les diferencies de nivell a nivell visual i tàctil. 

- Les proteccions tenen totes com a mínim 0,90m si la caiguda és de 6m o de 1,10m d’alçada 
en els desnivells superiors. 

- Les barreres no són escalables i no poden ser travessables.  
- No existeixen punts de recolzament en l‘altura compresa entre 30 i 70cm 
- No hi ha obertures travessables per una esfera de 10cm de diàmetre entre barrots 

exceptuant els límits inferiors de les barreres on la obertura que formen amb el graó i 
l’estesa no superarà mai els 5cm. 

- Els passamans d’escales i rampes es disposen ambdós costats situats a una alçada entre 
90 i 95 cm.  

- Les baranes son de materials rígids, sense arestes vives amb formes arrodonides,  tenen 
una alçada mínima de 1,10m, no son enfiladisses i impedeixen el lliscament per sota o la 
caiguda de objectes sobre persones d’acord al RD 486/1997.  

Les escales i rampes 
Com criteris generals per escales i rampes d'ús general: 
- Les escales tenen una dimensió de graó de 30 cm d’estesa mínima i 16 cm d’alçada 

màxima. 
- L’amplada mínima de les escales és de 1,10 m i la llargària dels replans intermedis mai és 

menor a l’amplada de l’escala, L'amplada de l'escala també va en funció de la ocupació. 
- El nombre màxim de graons sense replà intermedi és de 12 i els trams tenen 3 graons com 

a mínim.  
- Es protegeix el sota de les escales inferior a 2,10 m d’alçada.  
- Els passamans d’escales i rampes es disposen ambdós costats situats a una alçada entre 

90 i 110 cm. 
- Trams per rampes 
 
Trams accesibles / adaptats Pendent accesible Pendent projecte  
Tram < 3m de llargada < 10% - 
3m < Tram < 10m < 8% - 
Tram > 10 m < 6% - 
 
Trams practicables Pendent practicable Pendent projecte  
Tram < 10m de llargada < 12% - 

 
En aquest projecte no hi han escales. 

Neteja dels vidres exteriors 
Totes les superfícies envidrades, tant interiors com exteriors, que es poden netejar sense 
equipaments especials estan compreses en un radi de 85cm des d’algun punt de la zona 
practicable situat a una alçada no superior a 1,3 m. 
 
SUA 2. Seguretat enfront el risc d'impacte o quedar enganxat. 

Condicions per a limitar el risc d’impactes o enganxades 
- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar-se amb elements fixes o 

practicables de l'edifici. 
- L’alçada lliure tant a les zones de circulació com als elements fixos que sobresurten de la 

façana  és com a mínim de 2,20 m. Mesurat a partir de la cota d’acabat a cada planta.  
- No existeixen elements sortints a les parets de circulacions que volin més de 15 cm a  la 

alçada compresa entre 1,00 i 2,20 m.  
- Totes les portes situades als laterals dels passadissos, aules, despatxos, serveis, vestuaris,  

es situen de manera que no envaeixen  l’espai de circulació. 
- Les portes d’accés a les plantes  tenen alguna part transparent  a una alçada  entre 0,70 i 

1,50 m. que permet percebre l’aproximació de les persones. 

Impacte amb elements fràgils  
- Les superfícies vidriades situades en les zones de risc d’impacte han de resistir sense 

trencar-se un impacte de nivell 2  
- La resta de vidres de l’edifici seran de nivell 1. 

Atrapament 
- Els elements d’obertura i tancament automàtics disposen de dispositius de protecció 

específics per tal d’evitar l’atrapament. 
 
 
SUA 3. Seguretat enfront el risc de quedar tancat. 

- Portes d’emergència antipànic amb sistema de desbloqueig des de l’exterior, excepte a 
banys. 

- Banys dels vestidors i serveis amb portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 
- La força d’obertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim. 
 
SUA 4. Seguretat enfront el risc degut a il·luminació inadequada. 

A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones, per 
il·luminació inadequada, complint els nivells d'il·luminació assenyalats i disposant un 
enllumenat d'emergència d'acord amb el DB SU 4. 

Enllumenat normal en zones de circulació 
 
Zona Projecte Projecte 
Espai exterior exclusiu per persones Porxo accés >20 lux 
Espai interior exclusiu per persones Escales >100 lux 
Resta d’espais Resta d'espais >50 lux 
Espais amb activitat amb baix nivell lumínic - Abalisament rampa 

escales 
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Enllumenat d’emergència  
Disposaran d’enllumenat de seguretat: 
- Tota sala que tingui més de 100 persones 
- Tots els recorreguts i portes d’evacuació. (Passadissos, canvis de direcció, escales i canvis 

de nivell). 
- Els locals de risc especial i locals que controlen la protecció contra el foc. 
- Els banys generals d'ús públic. 
- Es col·locaran  a una alçada ≥2,00m  
 

Característiques de l’enllumenat d’emergència 
Enllumenat fix provis de font pròpia d’energia, que es posarà en funcionament automàticament 
al produir-se una fallada en l’alimentació d’energia i per tant de l’enllumenat normal de l’edifici. 
Vies d’evacuació, passadissos      ≥1lux a nivell de terra 
En zones d’equips de seguretat, quadres elèctrics, etc.   ≥5lux a nivell de terra 
 
SUA 5. Seguretat per alta ocupació. 

No és d’aplicació en aquest edifici. 
 
SUA 6. Seguretat per risc d’ofegament. 

No és d’aplicació en aquest edifici. 
   
SUA 7. Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment. 

No és d’aplicació en aquest edifici. 
 
SUA 8. Seguretat enfront del risc de llamps.  

No és d’aplicació en aquest edifici. 
 

2.3.2 MD Seguretat estructural  
 
Al ser un edifici existent i no es tracta d'una ampliació, sinó d'una rehabilitació on la geometria 
del edifici gairebé no canvia. Es necessari que l'edifici compleixi els requisits mínims de 
recobriments pels elements portants en cas d'incendi, que s'expliquen en el annex de seguretat 
en cas d'incendi. 
 

2.3.3 MD Seguretat en cas d’incendi    
 
1. Introducció 

 
En el present apartat es defineixen i justifiquen les mesures adoptades i les instal·lacions de 
protecció contra incendis necessàries pel compliment de les exigències bàsiques de seguretat 
contra incendis del Codi Tècnic de l’Edificació, en un edifici per a ús esportiu, resolt en planta 
baixa i una planta coberta amb instal·lacions sense ocupació. 
 
Aquest edifici està situat el nª 44 del passeig Guayaquil, al districte de Sant Andreu de 
Barcelona.  

 

2. Normativa i referències 
 
Les edificacions, els processos i les instal·lacions situades al local estan regulades por les 
normes i reglamentacions específiques que es descriuen a continuació: 

 
• RD 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’edificació. En particular: 

- Art. 11. Exigències Bàsiques de Seguretat en cas d’incendis (SI), amb el seu 
corresponent Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB -SI) 
- Art. 12. Exigències Bàsiques de Seguretat d’Utilització (SU), amb el seu corresponent 
Document Bàsic de Seguretat en cas d’Utilització (DB -SU) 

• RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis. 

• Ordenances municipals de l’ajuntament de Barcelona. 
• Normatives UNE d’Instal·lacions de protecció Contra Incendis incloses en el RD 1942/1993 

o, en el seu cas, normatives UNE posteriors que deroguin, actualitzin o modifiquin 
les citades normatives. 

• Normatives UNE relacionades a l’annex SI G del Document Bàsic de Seguretat en cas 
d’incendis (SI) segons RD 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi 
Tècnic de l’edificació o, en el seu cas  normatives UNE posteriors que deroguin, 
actualitzin o modifiquin les citades normatives. 

 
3. Definició d'usos 

 
La reforma de la Rehabilitació del Club de Lluita Baró del Viver es un EQUIPAMENT DE 
CARÀCTER LOCAL. 
 
L’ús de l’edifici, d’acord amb les definicions incloses al Document Bàsic de Seguretat en cas 
d’Incendi (DB-SI), és Pública Concurrència. 
 
Veure el programa en el següent quadre: 
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Superfície 
útil (m2)

Superfície 
útil (m2)

Sala esportiva-principal 189,51 126,3 persones 189,51 80,0 persones 126 persones * 1,50 m2/pers
Sala musculació-Gimnàs 45,41 9,1 persones 42,11 9,0 persones 8,42 persones 5,00 m2/pers

Subtotal esportiu 234,92 m2 231,62 m2

Hall 24,75 12,4 persones 20,91 4,0 persones 10,5 persones 2,00 m2/pers
Reunions 15,13 1,5 persones 14,92 2,0 persones 1,49 persones 10,00 m2/pers
Control 0,0 persones 14,92 2,0 persones 1,49 persones 10,00 m2/pers

Subtotal administració accés 39,88 m2 50,75 m2

Vestuari Masculí (Enderroc) 10,92 5,5 persones - - persones - persones 2,00 m2/pers

Vestuari 1 - B (Existent) 15,04 7,5 persones 15,04 8,0 persones 7,52 persones 2,00 m2/pers
Vestuari 2 - - persones 24,72 10,0 persones 12,4 persones 2,00 m2/pers
Vestuari 3 - - persones 24,51 10,0 persones 12,3 persones 2,00 m2/pers

Subtotal Vestuaris 25,96 m2 64,27 m2

WC (3 unitats) 15,93 5,3 persones - - persones - persones 3,00 m2/pers
Lavabo adaptat - - persones 3,54 1,0 persones 1,18 persones 3,00 m2/pers

Subtotal banys 15,93 m2 3,54 m2

Instal·lacions - Calderes 7,28 - persones 7,28 - persones - persones - m2/pers
Passadís 20,27 - persones 16,80 - persones - persones - m2/pers
Magatzem 25,84 0,6 persones 14,92 1,0 persones 0,37 persones 40,00 m2/pers
Ús no determinat 7,48 - persones - - persones - persones - m2/pers
Sauna 3,05 2,0 persones 3,05 2,0 persones 2 persones - m2/pers

Subtotal altres 63,92 m2 42,05 m2

TOTAL ÚTIL 380,61 m2 392,23 m2

TOTAL CONSTRUIDA 436,60 m2 436,60 m2

* : Es considera que l'ocupació segons CTE no és real i lús màxim pot arribar a ser de 80 persones (2,5m2/persones)

Capacitat
Segons CTE

Capacitat
Segons CTE

ESTAT ACTUAL PROPOSTA
Ocupació

Segons CTE
Capacitat real 

máx.

 
 
4. Exigència bàsica CTE- SI 

 
SI 1- Propagació interior 

Compartimentació 

Condicions de compartimentació en sectors d’incendi 
General 
* Tota zona en la que els seu ús previst sigui diferent i subsidiari del principal deu constituir un 
sector d’incendis diferent quan superi, en el cas d’ús Administratiu, els 500m2. 
El projecte cap zona subsidiària de la principal te més de 500m2, i per tant formarà part del 
conjunt. 
COMPLEIX 
Pública Concurrència 
* La superfície construïda de cada sector ha de ser inferior a 2500m2. 

El sector 1 (edifici - escales protegides i instal·lacions) amb una superfície construïda de  

1848.54 m2< 2500m2 COMPLEIX 

Sectors, locals i zones de risc normal 

Es consideren els següents sectors d’incendis de risc normal amb superfícies construïdes 
inferiors a la màxima admissible per sector, segons la normativa establerta a la taula 1.1 de la 
SI1-1 i delimitats d’acord amb la taula 1.2 de la mateixa secció. 
 
Sector 1:       Sala principal, gimnàs, administració i vestuaris (PB) 
Superfície total                  429,32 m2 < 2.500m2       COMPLEIX 

Planta   PB 
Superfície (m2)  429,32 m² 
Altura evacuació (m) 0,00m      h<15m   

Resistència al foc de l’estructura portant R 120 
Resistència al foc de les parets que separen el sector de la resta de 
l’edifici EI 120  

Portes de pas entre sectors d’incendi EI2 60-C5
 

Sectors, locals i zones de risc especial 
Els locals o zones de risc especial, segons la taula 2.1 de la Secció SI-1 del DB-SI, es troben a 
la coberta, o formen un sector d’incendi diferenciat.  
 

Sector 2:       Instal·lacions Generals (PB) 
 
Risc                                    Baix   
Superfície (m2)  7,28 m²  
Distancia màx. a sortida 1,5m <25m 

Resistència al foc de l’estructura portant R 90*
Resistència al foc de les parets que separen el sector de la resta de 
l’edifici EI 90* 

Portes de pas entre sectors d’incendi EI2 40-C5*
 

*Nota: les condicions de les zones de risc especial les resistències al foc no seran menors a les 
establertes al sector d’incendi al que serveix. Excepte si estan sota una coberta no prevista per 
l’evacuació. 

Escales 
En aquest projecte no hi han escales. 
 
 
Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis 
La compartimentació contra incendis dels sectors definits té continuïtat en els espais ocults, 
com per exemple en patis, cambres, falsos sostres, etc. Per tant, la resistència al foc dels 
elements de compartimentació es mantenen en els punts en els quals els elements esmentats 
son travessats per elements d’instal·lacions (safates elèctriques, conductes de ventilació, …) 
 
Reacció al foc d’elements constructius, decoratius i de mobiliari  
En compliment de la norma establerta a la taula 4.1 de la secció SI-1 de DB-SI els elements 
constructius compleixen les següents condicions de reacció al foc: 
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Situació de l’element Revestiments 
 de sostre y parets de terres
Zones ocupables i de circulació no  protegides C-s2, d0 EFL 
Escales y passadissos protegits B-s1, d0 CFL-s1 
Zones i locals de Risc Especial B-s1, d0 BFL-s1
Espais ocults no estancs. Patis, falsos sostres, etc. B-s3, d0 BFL-s2

 

Es COMPLEIX l’exigència Bàsica SI 1 – Propagació interior. 

 
SI 2- Propagació exterior 

Mitgeres i Façanes 
No tenim cap mena de mitgera en cap de les façanes del edifici. 

- Risc de propagació horitzontal 
- Com l'edifici és aïllat, d'un sol sector i sense cap edifici veí proper, no hi ha risc de 

propagació horitzontal.  
- Risc de propagació vertical 
- Com l'edifici és aïllat, d'un sol sector i sense cap edifici veí proper, no hi ha risc de 

propagació vertical. 
 
Cobertes 
Com l'edifici és aïllat, d'un sol sector i sense cap edifici veí proper, no hi ha risc de propagació 
per la coberta. 
 
Es COMPLEIX l’exigència Bàsica SI 2 – Propagació Exterior. 
 
SI 3- Evacuació d'ocupants 

Compatibilitat dels elements d’evacuació 
No hi ha cap incompatibilitat, ja que l’ús principal és el de Pública concurrència. 
 
Càlcul d’ocupació 
Per l’estudi de l’ocupació de l’edifici objecte del projecte s’han tingut en compte les següents 
consideracions: 

- S’han aplicat els valors de densitat d’ocupació que s’indiquen a la taula 2.1 de la Secció 
SI-3 del DB-SI. En alguns casos s’ha adoptat el valor de l’ocupació real dels espais, si 
aquesta és més desfavorable. 

- Les ocupacions i els usos previstos son únicament els característics de l’activitat. 
- A efectes de determinar l’ocupació, s’han tingut en compte el caràcter simultani de les 

diferents zones de l’edifici, considerant el règim d’activitat i ús previst. 
 
Els valors de densitat d’ocupació per l’Ús de Pública Concurrència  són: 

 Vestíbul en PS, PB i Entreplanta 2,00 m2/pers. 
 Zones de espectadors de peu 0,25 m2/pers. 
 Gimnàs (amb aparell) 5,00 m2/pers. 
 Gimnàs (sense aparells) 1,50 m2/pers. 
 Vestidors 2,00 m2/pers.  
 Espais d'espera 2,00 m2/pers.  
 Serveis 3,00 m2/pers.  
 Locals neteja, manteniment i instal·lacions Nula 

 
Els valors de densitat d’ocupació per l’Ús annex Administratiu  són: 

 Àrees administració i recepció 10,00 m2/usuari 
 

Els valors de densitat d’ocupació per arxius, magatzems són: 
 Arxius i magatzems 40,00 m2/usuari   

  
*NOTA: Els passadissos es consideren ocupació alternativa. 
 
Amb els criteris i valors de densitat d’ocupació definits anteriorment i les superfícies útils, s’obté 
l’ocupació de cada recinte, tal i com es detalla a la taula següent: 
 
* Veure taula 5.4.3. Definició d'usos. 

Número de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació 
Sortides de Planta: 

PB  DUES SORTIDES DE PLANTA DIRECTES A L'EXTERIOR 
Amb una sortida de planta seria suficient, ja que no s'excedeix les 100 persones 
d'ocupació. En el nostre cas tenim una que dona directament al espai exterior i l'altre per 
sortir directament des de la sala principal. 

NOTA: Es fixa l'aforament màxim de la sala principal en 80 persones. Segons la normativa 
de la CTE-SI l'ocupació de la sala principal (lluita grecoromana) és de 126 persones, 
agafant el rati de 1,5m2/pers. Quan aquesta ocupació es totalment irreal per l'ús que se li 
dóna a la sala. S'ha agafat un rati aproximat de 2,5 m2/pers. 

En cap cas el recorregut d’evacuació del punt extrem a la porta de sortida es major de 
25m. 

No hi ha cap mena d'alçada d'evacuació ascendent o descendent. 

Dimensionat dels mitjans d’evacuació 

Criteris 
Criteris Generals: 

- Totes les portes i passos d’evacuació seran d’una amplada lliure igual o superior a 0,80 m. 
- Les portes previstes com a sortides de planta o de l’edifici per a l’evacuació de més de 50 

persones seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament consistirà en 
un dispositiu de fàcil i ràpida obertura, sense utilitzar una clau o haver d’actuar en més d’un 
mecanisme. 

- En compliment de l’anterior requisit funcional, a les zones destinades a públic, s’utilitzaran 
dispositius d’obertura mitjançant barra horitzontal d’empenta conforme a la norma UNE EN 
1125:2003 VC1 i a les zones ocupades únicament pel personal laboral s’utilitzaran 
dispositius mitjançant maneta i polsador segons norma UNE EN 179:2003 VC1. 

- Les portes situades sobre recorreguts d’evacuació previstes pel pas de més de 100 
persones, i les previstes per l’evacuació d’espais i recintes amb una ocupació major de 50 
persones, s’obriran en el sentit de l’evacuació. 

- En tots els casos, excepte en zones d’ús restringit al públic, les portes situades al lateral 
dels passadissos d’amplada menor de 2,50 m es disposaran de tal manera que el gir de la 
fulla no envaeixi el passadís, en compliment del punt 1.2.1 de la Secció 2 del DB-SU 

 
 
 
Criteris per l’assignació d’ocupants: 
- La distribució dels ocupants entre les diverses sortides de cada sector, a efectes de càlcul, 

s’han realitzat suposant inutilitzada  una d’elles amb la hipòtesis més desfavorable. 

Càlcul portes 
Sortides de planta: 
No hi ha al projecte. 
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Sortides d’escales: 
No hi ha al projecte. 
 
Sortides d’edifici: 

- La distribució dels ocupants entre les diverses sortides de cada sector, a efectes de càlcul, 
s’han realitzat suposant inutilitzada  una d’elles amb la hipòtesis més desfavorable. 

- Totes les portes i passos d’evacuació seran d’una amplada lliure igual o superior a 0,80 m. 
- Les portes previstes com a sortides de planta o de l’edifici per a l’evacuació de més de 50 

persones seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament consistirà en 
un dispositiu de fàcil i ràpida obertura, sense utilitzar una clau o haver d’actuar en més d’un 
mecanisme. 

- En compliment de l’anterior requisit funcional, a les zones destinades a públic, s’utilitzaran 
dispositius d’obertura mitjançant barra horitzontal d’empenta conforme a la norma UNE EN 
1125:2003 VC1 i a les zones ocupades únicament pel personal laboral s’utilitzaran 
dispositius mitjançant maneta i polsador segons norma UNE EN 179:2003 VC1. 

- Les portes situades sobre recorreguts d’evacuació previstes pel pas de més de 100 
persones, i les previstes per l’evacuació d’espais i recintes amb una ocupació major de 50 
persones, s’obriran en el sentit de l’evacuació. 

 
Sector:                        Sortida a carrer (per accés principal) 

Ocupació PB:               <100 
Assignació total:             <100 

Sortides:                    SExt- 1 1 x (1,77m+1,67m) = 3,44m 

Capacitat evacuació:     3,44m x 200 persones/m = 688 pers. > 100 pers  1 x 0,90m = 0,90m 
 

L’ocupació máxima total de l’edifici en règim d’ús habitual es calcula en menys de 100 
persones. En cas d’emergència, aquestes persones poden sortir per l’accés principal. En el cas 
de que la sala principal exedeixi l'ocupació assignada o bé es vulgui complir la CTE amb 
l'aforament de 126  per la sala principal aquesta tindrà una segona sortida al exterior per la sala 
principal. 
 
Sector:                        Sortida a carrer (per la sala principal) 

Ocupació PB:               >100 
Assignació total:             >100 

Sortides:                    SExt- 2 1 x 1,00m = 1,00m 

Capacitat evacuació:     1,00 x 200 persones/m = 200 pers. > 80 pers  1 x 0,90m = 0,90m 
 
 
Passadissos: 
Els passadissos  es calculen amb la formula  A ≥ P/200 ≥ 1,00m. 
Tots els passadissos principals de les plantes son de 1,20m i la ocupació d’aquestes plantes es 
inferior a 100 persones. Per tant COMPLEIX. 

Senyalització dels mitjans d’evacuació 
S’utilitzaran les senyals de sortida, ús habitual i d’emergència, definides a la normativa UNE 
23034:1988, d’acord amb als criteris del punt 7è de la secció SI 3 del DB-SI, situades segons 
correspongui en els recorreguts d’evacuació, així com a les sortides d’emergència i en els 
equips de protecció contra incendis disponibles a l’edifici.  

Control de Fum d’incendi 
No és necessari el control de fums d’incendi en Ús de Pública concurrència i una ocupació 
menor a 1.000 persones. 
 
 
SI 4- Detecció, control i extinció d'incendis 

D’acord amb les disposicions de la secció SI 4 del DB-SI, el local estarà dotat de: 

Extintors portàtils 
S’ha previst la dotació d’extintors portàtils per tot l’edifici distribuïts de la següent manera: 

- Unitats encastades de pols polivalent d’eficàcia 21A-113B, de 6 Kg de capacitat, ubicats 
de tal manera i en número suficient per tal que cap punt origen d’evacuació estigui a més de 
15 m. d’un extintor. 

- Unitats addicionals encastades de pols polivalent d’eficàcia 21A-113B, de 6 Kg de capacitat, 
ubicades als locals de risc especial. 

- Unitats encastades de CO2 d’eficàcia 144B i 5 Kg. de capacitat, ubicades als recintes de 
maquinària, d’instal·lacions i quadres elèctrics. 

Les unitats encastades estan situades sobre suports fixes, fixades verticalment de manera que 
la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m d’altura sobre el paviment. 

La ubicació dels extintors es realitzarà en llocs clarament visibles i accessibles, situant-los 
preferentment propers a sortides i accessos a vies d’evacuació, tal i com es pot apreciar als 
plànols corresponents de la documentació gràfica annexa. 

Boques d’Incendi Equipades (B.I.E) 
No cal cap mena de boca d'incènci equipada ja que l'edifici no supera els 500m² de superfície 
construïda. 

Columna Seca 
No és necessari equipar l’edifici amb columna seca, ja que l’alçada no tenim alçada 
d'evacuació.  

Extinció automàtica 
No es necessària en cap estança perquè no es superen les 500 persones d'ocupació. 

Sistemes d’alarma i detecció d’incendis 
Com la superfície construïda no excedeix dels 1.000m2 no cal d'instal·lació de detectors de fum 
o polsadors d'alarma. 

Hidrants exteriors 
Segons la normativa SI4 del DB-SI (taula 1.1) Els edificis d’ús Pública concurrència no en 
necessiten.  

Il·luminació d’Emergència i Senyalització 
S’inclou il·luminació de seguretat, il·luminació d’evacuació i il·luminació ambient o antipànic. 

Il·luminació de seguretat 
Aquest sistema estarà previst per entrar en funcionament automàticament quan es produeix 
una fallida d’il·luminació general o quan la tensió d’aquest baixi a menys del 70% del seu 
valor nominal. 
Aquesta instal·lació serà fixa i estarà proveïda d’una font pròpia d’energia. Només es podrà 
utilitzar el subministrament exterior per procedir a la seva càrrega, quan la font pròpia 
d’energia està constituïda per bateries d’acumuladors o aparells autònoms automàtics. 

Il·luminació d’evacuació 
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En rutes d’evacuació, La il·luminació d’evacuació ha de proporcionar, a nivell del paviment a 
l’eix dels passos principals, una il·luminància horitzontal mínima d’un (1) lux. 
En els punts on hi ha situats els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis que 
exigeixin utilització manual i en els quadres de distribució per il·luminació, la il·luminància 
mínima serà de 5 lux. 
La relació entre la il·luminància màxima i la mínima a l’eix dels passos principals serà menor 
de 40. 
La il·luminació d’evacuació haurà de funcionar, quan es produeix l’error de l’alimentació 
normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la il·luminància prevista. 

 
Il·luminació ambient o antipànic 

La il·luminació ambient o antipànic ha de proporcionar una il·luminància horitzontal mínima 
de 0,5 lux en tot l’espai considerat, des del paviment fins una altura de 1m. 
La relació entre la il·luminància màxima i la mínima a tot l’espai considerat serà menor de 
40. 
La il·luminació ambient o antipànic haurà de funcionar, quan es produeix l’error de 
l’alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la il·luminància prevista. 
 

Llocs on s’han d’instal·lar els punts d’il·luminació d’emergència 
És obligatori situar La il·luminació de seguretat a les següents zones dels locals de pública 
concurrència: 

a) A tots els recintes on l’ocupació sigui igual o superior a 100 persones. 
b) Els recorreguts generals d’evacuació de zones amb una ocupació igual o superior  a 100 

persones. 
c) Als banys generals de planta en edificis d’accés públic. 
d) Als locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció.  
e) A les sortides d’emergència a les senyals de seguretat reglamentàries. 
f) En qualsevol canvi de direcció de la ruta d’evacuació. 
g) En qualsevol intersecció de passadissos amb rutes d’evacuació.  
h) A l’exterior de l’edifici, als entorns immediats a la sortida  
i) A les proximitats de les escales (menys de 2 metres), de manera que cada tram d’escales 

rebi una il·luminació directa.  
j) Prop de cada canvi de nivell (menys de 2 metres). 
k) Prop del punt de primers auxilis (menys de 2 metres).  
l) Prop de cada equip manual destinat a la prevenció i extinció d’incendis (menys de 2 

metres). 
m) Als quadres de distribució de La instal·lació d’il·luminació de les zones indicades 

anteriorment. 
A les zones incloses als apartats m) i n), La il·luminació de seguretat proporcionarà una 
il·luminància mínima de 5 lux  a nivell d’operació. 
 
També serà necessari instal·lar llums d’evacuació a totes les escales d’incendis, així com 
tota la zona classificada com a risc especial segons la taula 2.1 de la Secció SI-1 del DB-SI. 
 
La il·luminació anteriorment descrita s’efectuarà mitjançant blocs d’emergència autònoms, 
tipus fluorescent de 8W, 300 lúmens o similar, de 1 ½ h. d’autonomia, per reforç en llocs 
puntuals.  
Les característiques d’aquests equips s’ajustaran a les normatives UNE 20062, UNE 20392 i 
UNE-EN 60598-2-22. La instal·lació d’il·luminació d’emergència i senyalització s’ha 
dissenyat complint amb les disposicions tècniques ITC-BT-28 del RD848/2002 (Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementaries ICT-BT). 

 
 
SI 5- Intervenció dels bombers 

Aproximació a l’edifici 
 

L'edifici es troba per sobre de la cota del carrers. Per accedir a l'edifici s'haurà de fer mitjançant 
la rampa que dóna accés a la pèrgola esportiva municipal Baró del Viver o bé la rampa que 
comença des del passeig de Guayaquil. 
La primera opció es entrar pel carreró que segueix del carrer Clariana, és una plataforma de 3m 
d'amplada per la secció central i pilons en tot el seu perímetre. Hi ha un accés existent pel 
manteniment de la pèrgola esportiva, aquest accés servirà per l'entrada del camió de bombers. 
El gàlib és superior als 4,5m normatius, i la capacitat portant admet els 20kN/m2. 
 
La segona opció d'entrada és mitjançant la rampa que surt del Passeig per la zona sud. Aquest 
té un piló mòvil pel pas de vianants que es podria treure en cas d'incendi o d'accés pels 
bombers. En aquest cas el gàlib també és superior als 4,5m normatius, i la capacitat portant 
admet els 20kN/m2. 

Entorn de l’edifici 
 
L’edifici disposa d’espai de maniobra per bombers amb: 
Amplada lliure superior a 5m  
Alçada lliure igual a l’alçada de l’edifici 
Separació del vehicle de 5m (vorera) < 18m (edifici entre 15 i 20m d’alçada evacuació) 
 Distància als accessos de del vehicle és de 9.23 m en PB i de 5m   a la resta de les 
plantes < 30m 
 La pendent es la del carrer que en aquest punt no supera el 2% < 10%  

Accés per la Façana 
 
Totes les façanes tret de la façana que dóna al camp de futbol tindrà un accés per bombers. 
Els forats compleixen els requisits normatius: 
 Ample mínim 0,80m, 
 Alçada mínima 1,20m 

Empit a salvar menor que 1,20m. 
 

4.1. Plànols 

Veure els plànols a la documentació gràfica 
Accés bombers  05.01 
Recorreguts evacuació  05.02 
 

2.3.4 MD Salubritat  (CTE-DB HS) 
 
1. Introducció 

 
L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la 
protecció contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant 
d’espais per a la recollida adequada dels residus,  garantint la qualitat de l’aire interior i de 
l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües 
residuals i pluvials. 
 
2. Exigència bàsica CTE- HS 
 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici: 
 
HS1 Protecció de la humitat: 

D'acord amb el CTE s'aplicaran les solucions constructives habituals en murs i terres en 
contacte amb el terreny, així com tancaments (façanes i cobertes) en contacte amb l’exterior, 
per a la protecció de la humitat a l'interior dels edificis.  
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Façanes: 
- grau d’exposició al vent: zona eòlica C 
- l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m,   
- Entorno C2 (terreny urbà) 
- Exposició al vent V3 
- zona pluviomètrica II 
 
El que suposa un grau d’impermeabilitat 4 en façanes. 

Murs i terres: 
- el terreny és impermeable ja que estem en una llosa 
- no hi ha nivell freàtic 
 
HS2 Recollida i evacuació de residus: 

Segons els CTE, l’àmbit d’aplicació d’aquesta secció fa referència únicament a habitatges de 
nova construcció, en altres casos, la conformitat amb aquesta exigència bàsica serà objecte 
d’un estudi específic.  
En aquest cas, el projecte NO preveu cap local de residus.  
 
HS3 Qualitat de l'aire interior: 

D'acord amb el CTE s'aplicaran les solucions constructives habituals per a la ventilació i 
limitació de la contaminació de l'aire interior dels edificis.  
(Veure Annex MA-HE 0- On s'explica quins són els aparells utilitzats, les seves renovacions i 
totes les seves característiques) 
 
HS 4 Subministrament  d'aigua:  

D'acord amb el CTE es disposarà dels medis adequats pel subministra d'aigua i  higiènic 
seguint les previsions de la Norma bàsica per a les instal·lacions interiors de subministra 
d'aigua.  
 
(Veure Annex MA-HS- On s'explica quins són els aparells utilitzats, les seves dimensions i el 
seu compliment amb la normativa) 
 
En el nostre edifici ja tenim de subministrament d'aigua i s'ha aprofita l'existent. 
 
HS 5 Evacuació d'aigües: 

D'acord amb el CTE s'aplicaran les solucions constructives habituals i l'edifici disposarà de 
dues xarxes independents d'evacuació d'aigües: la de recollida d'aigües residuals pròpies i la 
recollida d'aigües de pluja, que compliran amb els paràmetres del Decret d'ecoeficiència 
21/2006. 
 
(Veure Annex MA-HS- On s'explica quins són els aparells utilitzats, les seves dimensions i el 
seu compliment amb la normativa) 
 
Es realitzen tres catas del terreny el dia 12 d'abril del 2017 per tindre més informació sobre les 
solucions que s'adoptaran pel sanejament. Una d'interior i dos del exterior del edifici: 
 
- Cata 1: Al interior, davant del despatx(estat actual). Aquesta tindrà una secció molt semblant 

a la que tindrem a la futura zones de vestuaris.  
D'aquesta s'extreu que la profunditat que hi ha des del paviment (estat actual) fins la làmina 
impermeable és d' aproximadament 18cm. On es suposa que està el cantell superior de la 
llosa del Bon Pastor (Ronda litoral). 
Les capes d'aquesta cata són: 2cm del paviment de pissarra i el seu morter, 6cm de terres, 
10cm formigó (el que es suposa la llosa del edifici) i finalment la làmina impermeable. 

- Cata 2: Al exterior, just al costat del accés del edifici. En aquesta ja s'està fora al carrer i des 
de la cota superior del recobriment fins la llosa de la ronda hi han 19 cm. 
Las capes d'aquesta cata és de 10 cm de recobriment (asfalt-morter) 8-9 cm de terra i 
finalment la làmina impermeable. 

- Cata 3:Al exterior, quan es creu que ja s'està fora del àmbit de la llosa de la ronda. S'extreu 
que el la primera capa de recobriment (asfalt) és de 6cm. La segona és de formigó en masa 
20 cm. I després ja hi han les terres. Per tant la profunditat aquí és molt variable (més gran 
que 26cm) 

 
Després d'aquestes cates es conclou que per tal de solucionar el problema del sanejament es 
decideix elevar tota la zona dels vestuaris nous. Així s'aconsegueix una pendent mínima 
exigida pel CTE del 2% en passos soterrats. que es connectarà a una bomba de aigua tipus 
SANITRIT que s'emplaça a la sala d'instal·lacions on estan tots els acumuladors (sala aigües). 
 
(Veure Plànols annexos a la documentació gràfica per definir la solució adoptada.) 
 

2.3.5 MD Protecció contra el soroll      
 
D’acord amb el CTE l'edifici al tractar-se d'una reforma, un edifici aïllat i no colindant, ni pròxim 
amb un edifici residencial NO hauria de complir DB HR enfront el soroll. 
De totes formes l'edifici pretén adequar-se en la mesura que pot en la normativa vigent. Per 
limitar en condicions normals, el risc de molèsties i malalties derivades del soroll, d’acord amb 
les característiques del projecte. Per aconseguir aquest objectiu, l’edifici es projectarà de 
manera que els elements constructius tinguin unes característiques acústiques adequades per 
reduir la transmissió del soroll aeri, d’impactes i les vibracions. Per tant, es compliran les 
exigències bàsiques relatives al document bàsic de protecció enfront el soroll. 

HR Reducció de la transmissió a soroll aeri 
Es garantirà, d’acord amb els paràmetres definits en aquesta exigència, l’aïllament a soroll aeri 
entre:  

 Els recintes interiors (segons les unitats d’ús i el tipus de recintes) 
 Els recintes protegits i el soroll procedent de l’exterior (segons el mapa estratègic de 

soroll)  
 Un recinte (habitable i/o protegit) i el soroll procedent d’altres edificis (mitgeres)  

HR Reducció de la transmissió a soroll d’impactes 
Els elements constructius interiors de separació horitzontal garantiran, d’acord amb els valors 
definits en aquesta exigència ,l’aïllament a soroll d’impactes entre: 

 El recinte emissor i els recintes habitables i/o protegits que pertanyen a unitats d’ús 
diferents  

 Els recintes d’instal·lacions o activitat i els recintes habitables i/o protegits, d’acord amb 
els valors definits en aquesta exigència.  

HR Reducció del soroll i les vibracions de les instal·lacions 
Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes 
protegits i habitables, de manera que no s’augmentin perceptiblement els nivells deguts a les 
restants fonts de soroll de l’edifici.  
El nivell de potencia acústic màxim dels equips situats en cobertes i zones exteriors annexes, 
serà tal que en l’entorn de l’equipament i en els recintes habitables i protegits no es superin els 
objectius de qualitat acústica corresponents. 
El DB HR desenvolupa de forma detallada les característiques dels equips i les condicions de 
pas per les diferents zones de l’edifici, per tal de garantir l’exigència 

HR Valors límit de reverberació 
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Els elements constructius, acabats superficials i revestiments que delimiten els espais dels 
diferents usos definits en aquesta exigència, tindran l’absorció acústica suficient de forma que 
el seu temps de reverberació no superi els valors límit corresponents. 
Pel compliment de les condicions de disseny i del dimensionat de l’aïllament acústic a soroll 
aeri i a soroll d’impacte en els recintes dels edificis, es desenvoluparà l’opció simplificada, 
comprovant que s’adopta alguna de les solucions d’aïllament proposades en aquest document 
bàsic. 
Les condicions acústiques dels llocs de treball han de permetre una adequada intel·ligibilitat del 
so, així com el control del efectes no desitjats, con la reverberació o focalització excessiva. En 
els casos que la disposició dels llocs de treball  no permeten eliminar aquests efectes, s’utilitzen 
unitats d’absorció, revestiments acústics per parets, captadors acústics, panells o pantalles 
acústiques. 
Normativa aplicable: 
El RD 286/2006 sobre protecció dels treballadors front al soroll, estableix que a partir dels 
80dB(A) de nivell sonor diari equivalent (NSDE) s’han d’implementar mesures de prevenció i 
marca un valor superior d’exposició de NSDE als 85dB(A). En cap cas aquest nivell pot arribar 
als 87dB(A) ni als 140dB(A) de nivell de pic. 
No obstant, aquest RD només té en consideració la protecció de la funció auditiva i no del 
confort acústic, necessari en aquelles tasques que requereixen certa concentració i atenció de 
forma continua, como poden ser el treballs d’oficina. En aquests casos, la nota tècnica de 
prevenció nº 242 de l’institut nacional  de seguretat i  higiene en el treball indica que es pot 
produir desconfort entre els 55 i 65 dB(A). 
Els espais on sigui d’aplicació el RD 488/97 (treball amb pantalles de visualització) per tasques 
per tasques difícils i complexes, no haurien de superar-se  els 55dB(A) de nivell sonor continu 
equivalent. 
RD 1371/2007, de 19 de octubre, pel que s’aprova el document bàsic  “DB-HR Protección 
frente al ruido” del codi tècnic de l’edificació  i es modifica el RD 314/2006, de 17 de març, pel 
que s’aprova el codi tècnic de l’edificació. 
 
S’adjunta la fitxa justificativa de reverberació de la sala principal per tal de garantir-ne el seu 
compliment de les exigències del DB HR. en l’annex MA HR d’aquesta memòria. 
 

2.3.6 MD Estalvi d’energia (CTE-DB HE).  
 
1. Introducció 
L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques d'estalvi energètic (HE) garantint 
l'eficiència energètica del edifici. 
 
2. Exigència bàsica CTE- HE 
 
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 (en l’annex MA HE) una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció 
de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superfície útil. 
 
S'adjunta el càlcul dels diferents espais per satisfer la justificació del CTE-HE 0, en l’annex MA 
HE 0 d’aquesta memòria. 
 
HE 1 Limitació de la demanda energètica 

L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, 
del qual s’adjunta (en l’annex MA HE 1)  una fitxa resum dels requeriments que estableix, en 
funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superfície útil. 
 
Per determinar la zona climàtica del edifici s'aplica la taula B.1. del Apèndix B del CTE-DB HE. 
L'edifici s'emplaça a la província de Barcelona i la cota és de 19m aproximadament. 

 
 
Zona climàtica: C2 
Classe d’higrometria dels espais: 3  
Classificació dels espais: 
- espais habitables: els habitatges i les zones comunes 
- espais no habitables: l’aparcament, els trasters de la planta soterrani i el local de la 
planta baixa (ja que no té ús definitiu en projecte) 
- l’escala que arriba a la planta baixa provinent del soterrani s’ha considerat espai 
exterior, degut al seu grau de ventilació 
 
Zona climàtica - C2 Valor 
Transmitància límit pel murs de façana UMlim: 0,73 W/m2 K 
Transmitància límit pels terres USlim: 0,50 W/m2 K 
Transmitància límit pels cobertes UClim: 0,41 W/m2 K 
Factor solar modificat límit de lluernaris Flim: 0,28 
 
Zona 
climàtica: C2 

Transmitància lim forats UHlim W/m2 K Factor solar modificat 
Baixa càrrega interna 

Factor solar modificat 
Alta càrrega interna 

% de forats N/NE/NO E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
0% - 10% 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 
11% - 20% 3,4 3,9 4,4 4,4 - - - - - - 
21% - 30% 2,9 3,3 4,3 4,3 - - - 0,55 - 0,59 
31% - 40% 2,6 3,0 3,9 3,9 - - - 0,43 - 0,46 
41% - 50% 2,4 2,8 3,6 3,6 0,51 - 0,54 0,35 0,52 0,39 
51% - 60% 2,2 2,7 3,5 3,5 0,43 - -0,47 0,31 0,46 0,34 
 
HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-2 del CTE: Rendiment de les instal·lacions 
tèrmiques, del qual s’adjunta (en l’annex MA HE) una fitxa resum dels requeriments que 
estableix. 
 
HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació 

Com es tracta d'una reforma, no es d'obligatori compliment, tot i que en el projecte es planteja 
el compliment d'aquest norma. La il·luminació natural és la que ja tenim, llum zenital i llum per 
façanes. Les llums artificials, es renoven a la sala principal i gimnàs malgrat que la intervenció 
és mínima. A les zones de noves intervencions o renovació pràcticament total també es 
compleix amb les exigències mínimes. 
 
S'adjunta el càlcul i justificació dels diferents espais per satisfer el CTE-HE 3, en l’annex MA 
HE 3 d’aquesta memòria. 
 
HE 4 Contribució solar mínima de ACS 

L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-3 del CTE: Contribució solar mínima d'aigua 
calenta sanitària. 
 
S'adjunta el projecte d'aigua calenta sanitaris (A.C.S.) pel compliment de la CTE- HE 4, en 
l’annex MA HE 4 d’aquesta memòria. 
 
HE 5 Contribució fotovoltaica mínima de energia elèctrica 

No és d’aplicació en aquest edifici. 
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2.3.7 MD Altres requisits de l’edifici 
Accés al servei de telecomunicacions 
El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures 
de telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). Les reserves i 
previsions d’espais corresponents s’han considerat a la Memòria Constructiva en el Sistema de 
Condidionament, Instal•lacions i Serveis (MC 6.11) 
Ecoeficiència  
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. 
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. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de 
gestió dels residus de construcció que es generaran durant l’obra.  
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. Al final d’aquest capítol s’ha 
incorporat una fitxa resum, justificativa del seu compliment.  
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.    
S’adjunta la fitxa justificativa del compliment de del Decret 21/2006 “Adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis” .en l’annex MA CA d’aquesta memòria 
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3 MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.1 MC Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
L'edifici actualment presenta una sèrie de deficiències a la hora de recollir les aigües negres, 
per la seva distància amb la connexió amb la xarxa general. Per aquest motiu es preveu es 
renovar tots els col·lectors que connectaran amb la xarxa general. 
 
Pel que fa a la resta del edifici, com es tracta d'una reforma no s'haurà de fer cap mena de 
adequació del terreny. 
 

3.2 MC Sustentació de l’edifici  
L'edifici no canvia en cap del seus sistemes de sustentació. 
 

3.3 MC Sistema estructural 
Com la geometria del edifici es queda igual i no es fa cap mena de remunta o ampliació. 
El sistema estructural del edifici segueix sent l'existent i no es fa cap canvi substancial de 
l'estructura de l'edifici, que seguirà sent una estructura metàl·lica de perfils quadrats de 10 cm 
de costat. A la coberta no s'afegeix cap càrrega puntual significativa i no s'ha de plantejar cap 
mena de reforços pels pilars. 
 

3.4 MC Façanes i coberta 
L' imatge de les façanes no canvia respecte del edifici actual. Es faran servir els mateixos 
materials per tal de seguir amb l'estètica. 
 
L'edifici està dividit en dos pells: la exterior que fa la funció de tanca i l'interior que es la que té 
tots els tancament i per tant la que serà l'envolvent tèrmica. 
 
Pel que fa a la pell del tancament, que fa de tanca, es queda tota pràcticament igual tret: 

- La façana nord-est, per la zona del camp de futbol es mouen una 11 mòduls, aprofitant 
els actuals per tal de crear un espai per espectadors. 

 
Pel que fa a la pell del tancament, que fa d'envolvent tèrmica, pateix més modificacions: 

- La façana sud-oest, del accés principal, es fan dos obertures del panell sandvitx 
existent per ubicar les finestres que dotaran de llum natural tant al control, com a la 
sala de reunions/despatx. 

- La façana nord-oest, la dels vestuaris, a nivell d'obertures es treuen dos dels cinc 
mòduls de finestres existent i es tàpien amb el mateix panell sandvitx que l'edificació 
original. Les finestres també s'eleven respecte la seva cota original. 
En aquesta façana també hi han una sèrie de compressors d'aire i extractors que es 
recolocaran per deixar la façana lliure d'aparells. 

- La façana nord-est, és la que dona a la sala de lluita. Aquesta es treuen tots els 
mòduls de finestres (i els que estan en millor estat els aprofitem). La façana nova es fa 
amb un ampit degudament aïllat per no tindre filtracions i resistent als impactes. La 
materialitat és la mateixa que l'existent. Els dos compressors també es replacen per 
lliurar a la façana d'elements d'instal·lacions. 

- La façana sud-est, la que dóna al camp de futbol, en la part inferior de la façana hi ha 
un forat, que s'acaba d'obrir i es crea una porta que dona directament a la sala 
principal. El compressor es mou de lloc i la resta de forats per on passen els conductes 
del compressor es substitueixen pel panell sandvitx del edifici existent. 

 

Pel que fa a la coberta, que fa d'envolvent tèrmica, es queda practicament d'aparença. Els 
passos que es seguirant seran els següents: 

- Es retiraran totes les xapes metàl·liques de coronament on es reomplirà el buit amb 
poliuretà i reemplaçament de les xapes amb una nova geometria. 

- Es substituiran totes les plaques de policarbonat on s'afegirà un marc de poliestirè 
extruït de 2cm de gruix en tot el contacte de la estructura. El nou Policarbonat tindrà 
4mm de cares (dues cares) i una separació de 2cm. 

- Els panells sandvitx que estiguin en pitjor estat es substituiran per un d'igual. 
- Per els que fa als canals s'afageix una nova capa de tela asfàltica autoprotegida de 

2mm d'espessor sobre l'existent. Els canals s'aïllaran treient el fals sostre de fusta des 
del interior, aplicant poliuretà projectat sobre la xapa suport del canal i tornar a 
col·locant el fals sostre. 
 

3.5 MC Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 

3.5.1 MC Compartimentació i acabats interior horitzontal 
Per veure la ubicació i les tipologies dels paviments la documentació gràfica 10.01. En total hi 
han un número de cinc paviments diferents: 
 

 Gres: Es divideix en nous i existents. Els existents estan tots a la cota referència del 
projecte +0.16m. Totes  

 Linoleum: Es divideix en nous i existents. Els existents estan tots a la cota referència 
del projecte +0.16m. Totes  

 Pissarra: Es divideix en nous i existents. Els existents estan tots a la cota referència 
del projecte +0.16m. Totes  

 Tarima: Es divideix en nous i existents. Els existents estan tots a la cota referència del 
projecte +0.16m. Totes  

 Terrazo: Es divideix en nous i existents. Els existents estan tots a la cota referència del 
projecte +0.16m. Totes  

3.5.2 MC Compartimentació i acabats interior verticals 
Panells de cartró-guix de dimensions similars a les existents. 
Bloc de formigó de 10 cm de gruix en els casos de reposició o perllongament de parets 
d’aquest material. 
 

3.6 MC Sistema de condicionament, instal•lacions i serveis 

3.6.1 MC Recollida, evacuació i tractament de residus (instal•lació i/o sistema de 
tractament) 

Es depositaran tots els residus segons les normatives vigents.  

3.6.2 MC Instal•lacions d'aigua 
L'edifici ja disposa d'unes canalitzacions d'aigua i s'aprofitarà l'escomesa i el comptador. 
Malgrat aquestes instal·lacions existents hi ha una part que serà nova, sobretot la que formarà 
part dels vestuaris nous. L'instal·lació d'aigua també disposarà d'aigua calenta sanitària (ACS) 
per totes les estances. 
 
Es pot veure el càlcul del dimensionat al annex MA HS i l'esquema de la instal·lació en el plànol 
de la documentació gràfica, 06.04. 
  



Rehabilitació del Club de Lluita Baró del Viver Barcelona 
Projecte Executiu  Maig 2017  

MEMÒRIA 20

 

3.6.3 MC Evacuació d’aigües 
Recordant que una de les mancances del edifici i del estudi fet de les catas (apartat HS 5, del 
punt 2.3.5) s'assegura una independent i bona sortida per les aigues pluvials i les residuals. 
 
Pel que fa el sanejament de les aigües pluvials, no es modifica respecte el projecte original. Per 
cada coberta de dent de serra hi han dos boneres (per si una queda obstruïda). L'abast 
d'aquestes boneres mai superen els 55 m2 de superfície en coberta. L'evacuació de les aigües 
pluvials s'efectua mitjançant un baixant que expulsa directament tota l'aigua pluvial al carrer. 
 
Les aigües residuals donat que la pendent mínima exigida pel CTE per col·lectors soterrat és 
del 2% és fa un estudi de pendents per la zona de vestuaris. 

3.6.4 MC Instal•lacions tèrmiques  

3.6.5 MC Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal•lacions tèrmiques) 

3.6.6 MC Subministrament de gas 
No hi ha en aquest projecte 

3.6.7 MC Instal•lacions elèctriques 
Principalment hi ha tres graus d'intervencions elèctriques en el edifici. La de intervenció total, 
intervenció mitjana i la que es deixa igual que l'existent. A continuació veiem el grau 
d'intervenció segons les estances: 
 

 Igual que l'existent: Accés al gimnàs, sala termos i magatzem. 
 Intervenció mitjana: Vestuari existent, Bany adaptat 
 Intervenció total: Vestuaris nous amb unes llums tipus downlights estancs, Passadís 

amb també unes llums tipus downlights. i per la sala de luita, gimnàs i zones 
administratives s'utilitzaran llums tipus plafons 60x60 LED. 
 

Un altre de les intervencions elèctriques importants és el moviment de tot el quadre elèctric a la 
sala de reunions. Es planteja deixar la CGP i el comptador (en el seu lloc actual). 

3.6.8 MC Instal•lacions de protecció contra incendi 
 
L'equipament necessari per satisfer la protecció contra incendis la trobem en el apartat 2.3.3 
Seguretat contra incendis. 
 

3.7 MC Equipament 
Vestuaris: 

 Inodor (2 unitats): De porcellana amb cisterna incorporada 
 Porta rotlles adaptat (2 unitats): 25cm de diàmetre 
 Lavabos (aprofitament existents 3 unitats): Acer inoxidable. 
 Eixugamans (3 unitats): D'aire calent antivandàlic. 
 Dosificador de sabó (3 unitats): 1l de capacitat. 
 Polsador temporitzat mesclat tipus PRESTO (11 unitats): Encastat 
 Ruixador fix antivandàlic: 11 unitats 

 
WC: 

 Inodor (1 unitat): De porcellana amb cisterna incorporada 
 Porta rotlles adaptat (1 unitat): 25cm de diàmetre 
 Barra mural per bany adaptat (1 unitat) 

 Lavabos (aprofitament existents 1 unitat): Acer inoxidable. 
 Eixugamans (1 unitat): D'aire calent antivandàlic. 
 Dosificador de sabó (1 unitat): 1l de capacitat. 

 
 
 
 
..... 
Sanejament: 

 Bomba d'aigua tipus sanicubic 2XL SFA o similar 
 
ACS: 

 Plaques solars (8 unitats) conectat amb l'acumulador. 
 Acomulador: Interacomulador de 1.000l 

 
Clima: 

 Recuperador de calor aire-aire tipus DC 40 Ecowatt "S&P" per gimnàs i sala principal 
 Recuperador de calor aire-aire tipus HE 04 Ecowatt "S&P" per vestuaris i WC 
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4 MN. NORMATIVA APLICABLE D’EDIFICACIÓ 

4.1 Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
Ley 8/2013, de 26 de juny (BOE 27/6/2013) 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
Ley de Contratos del sector público 
Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 
Llei de l’Obra pública 
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
 

4.2 Requisits bàsics de qualitat de l’edificació 

Ús de l’edifici  
Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, 
tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 
Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 
 
 
 
 

Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
 
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                         
Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
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Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Protecció contra el soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal•lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal•lacions d’il•luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 

4.3 Normativa dels sistemes constructius de l’edifici 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  
Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer 
estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir 
indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Sistema de condicionaments, instal•lacions i serveis 
Instal•lacions d’ascensors 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, 
sobre ascensores  
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 
7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 
1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 
esmentats. 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones 
técnicas derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats 
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
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Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i 
del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció 
periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  

Instal•lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
Ordenances municipals 
Instal•lacions d’aigua 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel•losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
Ordenances municipals 
Instal•lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
Ordenances municipals 

Instal•lacions tèrmiques 
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal•lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008), modificat 
pel RD 238/2013 (BOE 13/4/2013) en alguns articles 
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel•losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Instal•lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal•lacions de combustibles 
Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso 
propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 
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Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

Instal•lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
Connexió d’instal•lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
Procediment administratiu aplicable a les instal•lacions solars fotovoltaiques connectades a la 
xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal•lacions de xarxa i a les 
instal•lacions d’enllaç  
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Condicions de seguretat en les instal•lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal•lacions d’energia elèctrica de baixa 
extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la 
inscripció de les instal•lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica  
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Instal•lacions d’il•luminació 
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il•luminació inadequada 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
REBT ITC-28 Instal•lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instal•lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); 
modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso 
de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de 
los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés 
al servei de telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents 
d’emissions terrestres i de satèl•lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Instal•lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal•lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal•lacions de protecció al llamp  
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 
Real Decreto 235/2013, de 5 d’abril (BOE 13/4/2013) 

Control de qualitat 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
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RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 
RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons 
estableix l’EHE-08. 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 
(DOGC30/12/2011), Llei 5/2012 DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 
18/2/2010) 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
 
Barcelona, maig de 2017 
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