PROJECTE BÀSIC
NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC
DE SANTA CRISTINA D’ARO
MAIG 2018
PROMOTOR
AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO

Feu i Godoy Arquitectes SLP
Dominics 9, 25280 Solsona (Lleida)
T 973 115 258 – arquitectura@feugodoy.com
Anna Feu i Jordana, Arquitecte
Carlos Godoy Bregolat, Arquitecte

PROJECTE BÀSIC PER LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D’ARO
INDEX DEL PROJECTE

INDEX DEL PROJECTE
I. MEMÒRIA I ANNEXES
1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD1 DADES GENERALS
MD2 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA
MD3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
MD4 PRESTACIONS DE L’EDIFICI
MD5 DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SISTEMES
2 COMPLIMENT NORMATIVA
CN1 RELACIÓ DE NORMATIVA APLICABLE
CN2 COMPLIMENT CTE
CN3 COMPLIMENT ALTRES NORMATIVES
3 ANNEXES A LA MEMÒRIA
AN1 MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

III. PRESSUPOST

IV. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS
DC1 ESTUDI TOPOGRÀFIC

I. MEMÒRIA I ANNEXOS

PROJECTE BÀSIC PER LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D’ARO
INDEX DE LA MEMÒRIA

I. MEMÒRIES I ANNEXOS
1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD1 DADES GENERALS
1.1
1.2
1.3
1.4

Objecte del projecte
Agents del projecte
Contingut del projecte i abast del document
Pressupost total del projecte

MD2 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA
2.1
2.2
2.3
2.4

Antecedents
Condicionants i característiques de l’emplaçament i l’entorn físic
Requisits normatius
Requisits derivats de l’encàrrec

MD3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Descripció general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors adscrits
Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres
Descripció del programa funcional
Relació de superfícies útils i construïdes
Sostenibilitat ambiental

.
2 COMPLIMENT NORMATIVA
CN1 RELACIÓ DE NORMATIVA APLICABLE
CN2 COMPLIMENT CTE
DB-SE - Seguretat estructural
DB-SI - Seguretat en cas d'incendi
DB-SUA - Seguretat d'utilització i accessibilitat
DB-HS - Salubritat
DB-HR – Protecció enfront del soroll
DB-HE –Estalvi d’energia
CN3 COMPLIMENT ALTRES NORMATIVES
Decret 135/1995
Decret 346/2011
Decret 21/2006
Decret 105/2008

‘Codi d’accessibilitat’
‘Telecomunicacions’
‘Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis’
‘Gestió de residus’

3 ANNEXES A LA MEMÒRIA
MD4 PRESTACIONS DE L’EDIFICI
4.1
4.2

Prestacions producte del compliment dels requisits bàsics de la LOE i del CTE
Limitacions d’ús

MD5 DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SISTEMES
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Sistema estructural
Façanes i acabats interiors verticals
Coberta
Acabats interiors horitzontals
Sistema de condicionament i instal·lacions
Urbanització dels espais exteriors

AN1 MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS

I. MEMÒRIA I ANNEXOS
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE BÀSIC PER LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD1 DADES GENERALS

PROJECTE BÀSIC PER LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD2 INFORMACIÓ PRÈVIA

1.1 Objecte del Projecte
PROJECTE BÀSIC PER LA NOVA BIBLIOTECA BALDRIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D’ARO

2.1 Antecedents

El present avantprojecte té la finalitat de concretar les principals característiques, la morfologia, la distribució, els acabats i els usos de la nova
biblioteca municipal Baldiri i Reixac de Santa Cristina d’Aro.

Sobre el municipi

Emplaçament i referència cadastral
La finca on s’ha d’ubicar el nou equipament es situa al carrer Doctor Trueta, número 10, a Santa Cristina d’Aro, Baix Empordà (Girona).
S’identifica amb la Referència Cadastral número 0193101EG0209S0001FI.

El municipi de Santa Cristina d’Aro es troba situat al centre de la Costa Brava, a la comarca del Baix Empordà. Té 5.205 habitants a data gener de
2016, i una extensió de 67,60 km², amb una orografia marcada clarament per la presència del riu Ridaura que porta la Vall d’Aro a dividir el terme
en dues parts: la zona nord dominada per el massís de les Gavarres fins la falda del Puig d’Arques; i la zona sud on s’alcen les crestes dels
Carcaixells enmig del massís de Cadiretes, fins a trobar el mar.
Els tres nuclis urbans d’origen medieval: Romanyà de la Selva, Bell-lloc i Solius, han tingut un escàs desenvolupament urbanístic, en benefici del
sector de la Teulera que, cap a mitjan s.XIX, amb la nova carretera provincial de Girona a Sant Feliu de Guíxols i Palamós, va propiciar un nou
veïnat que va esdevenir el centre neuràlgic de la població, situat en el marge nord del riu, en una zona sensiblement planera i ben comunicada.
A més dels nuclis urbans esmentats, la població es distribueix en diverses urbanitzacions allunyades del nucli urbà, tot i que aquest concentra més
de la meitat dels residents.
Sobre la biblioteca actual
Actualment el municipi disposa d’una biblioteca municipal ubicada en el barri de l’Església que ocupa la planta baixa i la primera planta d’un edifici
que va ser seu de l’Ajuntament i després escola fins el 1956. L’edifici es va restaurar el 1981 i es va inaugurar com a Casa de Cultura i biblioteca.
Des de l’any 2003 l’edifici només es destina a biblioteca, pel que es va reformar per ocupar la totalitat de la planta baixa i adequar els espais.
La biblioteca ocupa una superfície de 110 m², té un fons aproximat de 19.000 documents i una plantilla formada per 1 bibliotecària i 1 tècnica
auxiliar de biblioteca, que permet obrir al públic un total de 25 hores setmanals.
Sobre el Programa funcional
La planificació de la nova biblioteca es fa mitjançant la redacció d’un programa funcional que s’elabora en col·laboració entre l’Ajuntament, la
biblioteca Baldiri i Reixach, la central territorial de Girona i la Secció de Planificació i Cooperació del Servei de Biblioteques de la Generalitat.

1.2 Agents del Projecte
Promotor
El promotor l’obra és l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, amb NIF P1719200F
Arquitectes redactors

El Programa funcional redactat el setembre de 2016 defineix, en base a la legislació vigent i als estàndards aplicables, els serveis que ha d’oferir la
biblioteca i el dimensionat dels recursos requerits per a la prestació d’aquests serveis, d’acord amb les especificitats i necessitats de Santa Cristina
d’Aro.
El Programa funcional definirà i condicionarà les funcions i les característiques arquitectòniques de l’edifici.

Els tècnics redactors del projecte bàsic i executiu són els arquitectes superiors:
-

Anna Feu i Jordana, col·legiada núm.44063-9
Carlos Godoy Bregolat, col·legiat núm. 53129-4

Els dos tècnics són socis de la societat FEU I GODOY ARQUITECTES SLP, amb NIF núm. B25665613, amb domicili fiscal al carrer Dominics
núm.9, codi postal 25280 de Solsona (Lleida).

1.3 Contingut del projecte i abast del document
El present document defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs de
redacció de la documentació necessària per a la construcció efectiva del nou equipament municipal, fruit d’un procediment previ de participació
ciutadana.
El contingut del projecte s’estructura en els següents volums:
-

Volum 1: Memòria.

-

Volum 2: Documentació gràfica.

-

Volum 3: Pressupost.

-

Volum 4: Documents complementaris al projecte (estudi topogràfic, estudi geotècnic).

2.2 Condicionants i Característiques de l’Emplaçament i l’Entorn Físic
Sobre l’emplaçament
El sector de la Teulera, que configura el creixement pel nord de l’antic nucli urbà, es va materialitzar amb la urbanització del sector després que la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona aprovés definitivament el pla parcial el 3/11/2005 (publicació de l’acord al DOGC núm. 4605 del
31/03/2006). L’Ajuntament va procedir a recepcionar les obres d’urbanització el 8 d’abril de 2008.
El pla parcial ordena el sector amb edificacions plurifamiliars a tocar amb la trama urbana consolidada, i tipologies d’habitatges unifamiliars
arrenglerades, aparellades i aïllades que van perdent densitat a mida que s’ubiquen més al nord i s’allunyen del nucli. Els espais lliures es
concentren en un eix central a mode de gran passeig, al final del qual, a l’est del sector, hi ha la zona d’equipaments on es vol implantar la nova
biblioteca.
El solar definit es troba limitat pels carrers Doctor Josep Trueta, carrer Pau Casals, carrer Joan Casas Arxer i el torrent de Can Dilla, i limita a l’est
amb una zona d’aparcament a l’aire lliure, situat a 200 metres de distància del CEIP Ridaura i de l’antiga estació del Carrilet, i a 500 metres de
l’Ajuntament.
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Sobre el solar

El terreny on s’implantarà l’actuació té un desnivell absolut aproximat de 5 metres, seguint la pendent del carrer Pau Casals. Dins la parcel·la,
alineat al mateix carrer, hi ha una estació transformadora.
Si bé el solar municipal disponible per ubicar l’equipament té una superfície de 5.000 m², es mantenen 2.500 m² lliures de l’actuació, ja que
s’estima una ocupació aproximada de 1.000 m² per al nou edifici de planta baixa, i es reserva una superfície de 1.500 m², per a l’entorn enjardinat
directament vinculat a l’equipament.
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2.3 Requisits normatius
La normativa urbanística d’aplicació és el POUM de Santa Cristina d’Aro, aprovat definitivament segons acord amb la Comissió d’Urbanisme de
Girona el 24 de juliol de 2007. S’haurà de tenir en comte que el novembre de 2011 es va redactar una Modificació del POUM del sector de “La
Teuleria” que regulava alguns paràmetres de l’àmbit.
En referència als paràmetres urbanístics que es defineixen en el POUM, la parcel·la es troba definida dins l’àmbit del Pla Parcial Sector de la
Teulera corresponent a una Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
En aquest sector predomina una gran part d’Habitatges Agrupats clau (5) i Ciutat Jardí clau (6), amb molta presència de Parcs i Jardins Urbans.
La parcel·la es troba situada en el sud-est d’aquest àmbit, correspon a la clau urbanística (Eq), Sistema d’Equipaments Comunitaris. Limita amb
una franja de clau (Ph) Protecció del Sistema Hidràulic, i amb una zona de sistema viari actualment organitzada com a aparcament. Limita també
amb una zona d’edificació qualificat com a clau (3) Edificació entre mitgeres, però que queda exclosa de l’àmbit del Pla Parcial del Sector de la
Teulera.
La normativa del POUM que li és aplicable s’estableix als articles 99 a 101, i trobem els requisits inicials següents per al desenvolupament del
projecte (veure apartat 3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i d’altres normes)

Panoràmica des de l’extrem Est del Solar

Panoràmica des de l’extrem Nord del Solar

Informació urbanística de la parcel·la segons el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya RPUC

Dades de la parcel·la:

Situada al carrer Doctor Trueta, número 10, a Santa Cristina d’Aro, Baix Empordà (Girona).
Referència Cadastral número 0193101EG0209S0001FI.

Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat.
Panoràmica des de l’extrem Oest del solar

Qualificació del sòl: (Eq) Sistema d’Equipaments Comunitaris
Usos admesos (Art. 100): “S’admeten els usos destinats a equipaments socio-culturals (biblioteques, centres socials, polítics, sindicals i
culturals; museus, auditoris, cases de cultura, exposicions d’interès públic i comunitari; així com annexes i dependències lligades a l’ús...”
Condicions d’edificació (Art. 101):

Panoràmica des de l’extrem Sud del solar

Tipus d’ordenació:

Edificació aïllada.

Edificabilitat màxima

1m²sostre/m²sòl

Ocupació màxima

No s’estableix

Separació a límit de parcel·la

No s’estableix

Profunditat edificable màxima:

No s’estableix

Alçada Màxima Reguladora:

9m sobre la cota natural del terreny
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2.4 Requisits derivats de l’encàrrec
L’avantprojecte defineix una proposta arquitectònica que contempla les següents qüestions, proposant solucions concretes per a cadascuna, en el
grau suficient per a la seva definició inequívoca:
1. Emplaçament i orientació
La proposta concreta justificadament l’emplaçament de l’edificació en el solar, i defineix els límits de l’actuació, deixant la resta del solar
desocupat. Els límits de l’actuació, els acabats i els usos de l’espai lliure d’edificació queden suficientment definits en la proposta
concretada en aquest avantprojecte.
2. Sostenibilitat ambiental
Tan la configuració de l’edifici com les instal·lacions que s’utilitzen procuren per la màxima autonomia i mínima dependència energètica.
En aquest sentit, s’ha valorat l’aprofitament de les possibles aportacions de l’ambient exterior (il·luminació natural, sistemes passius de
climatització, minimització de pèrdues tèrmiques, ventilacions creuades, etc.) sense que es comprometi el confort dels usuaris ni sigui
necessària la intervenció de personal especialitzat per a la seva regulació i manteniment.
3. Eficiència de les instal·lacions de climatització per a utilització parcial de l’edifici
Els sistemes de climatització de l’edifici permetran la utilització parcial de l’edifici sense que això suposi una despesa suplementària.
S’ha considerat també la funcionalitat d’ubicar l’accionament dels aparells en espais accessibles directament des de l’exterior.
4. Minimitzar les necessitats de manteniment de l’edifici i de l’espai exterior
S’ha optat per la utilització de materials, acabats, sistemes, distribucions i solucions formals de baix i fàcil manteniment, alta durabilitat i
adequació a la seva funció específica, sense renunciar a la calidesa i qualitat dels acabats que convidin a fer ús de la biblioteca i dels
espais annexos.
5. Definició de les relacions entre les àrees i serveis de la biblioteca per garantir la seva funcionalitat en diferents casuístiques (necessitats de
personal, flexibilitat de la distribució, etc)
Sense comprometre el compliment de les superfícies destinades a cada zonificació que estableix el Programa funcional de la biblioteca,
la proposta considera les diferents casuístiques d’utilització dels espais en els supòsits següents:
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MD3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
3.1 Descripció general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors adscrits
Integració amb l’entorn
Santa Cristina d’Aro es situa al marge nord del riu Riudaura, en una zona sensiblement planera i ben comunicada. Es tracta d’una població força
recent que va esdevenir centre neuràlgic gràcies a la construcció de la carretera provincial (GI-662), que comunica Girona amb Sant Feliu de
Guíxols i Palamós.
La nova biblioteca Baldiri i Reixac s’emplaça en una parcel·la privilegiada, està situada en el nou barri de la Teulera, nou sector de creixement
residencial de Santa Cristina d’Aro. Llinda amb la carretera (GI-662) per la qual transcorre gran part del trànsit del municipi, i el carrer Pere
Geronès que es caracteritza per ser un potent eix d’equipaments. Aquest eix connecta diversos equipaments del poble com l’Espai Riudaura,
l’Ajuntament i l’Ambulatori, i que es prolonga amb l’Avinguda de l’Església on trobem l’escola Pedralta, la Parròquia de Santa Cristina d’Aro i
l’antiga biblioteca Baldiri i Reixac.
Al nord de la parcel·la hi transcorre la Ruta del Carrilet, es tracta d’un recorregut d’uns 40km que segueix la ruta de l’antic tren de via estreta
Girona-Sant Feliu. El carrilet tenia parada a pocs metres d’aquest punt, on encara hi ha l’Estació ara reconvertida. Aquesta ruta té un important
interès històric i turístic.
Limitant a l’est trobem el torrent de Can Dilla, és un petit afluent que desemboca al riu Riudaura. Aquest pas d’aigua li dóna un caràcter i una flora
particular a l’entorn.
També cal remarcar que és un punt de connexions entre diferents espais verds, el passeig recentment urbanitzat del barri de la Teulera, l’entorn
del torrent de Can Dilla i la ruta del Carrilet i els seus entorns.
Amb tots aquests inputs paisatgístics i de l’entorn, la proposta persegueix la voluntat de comunicar aquests espais verds, dotar-los de continuïtat i
fer-hi partícip la pròpia biblioteca.
L’equipament es situa en el punt més elevat de la parcel·la, formalitzat amb una geometria pentagonal que permet connectar de manera fluida les
diferents zones verdes física i visualment, i que s’emmotlla al desnivell suau del terreny. L’edifici es distribueix totalment en planta baixa i té un
marcat caràcter diàfan i transparent, introduint la natura en el seu interior. La coberta ajuda a emfatitzar aquesta fluïdesa amb un joc de nivells que
prenen major alçada en els punts més rellevants.

-

Utilització de l’espai polivalent amb la biblioteca tancada (serveis, climatització, etc)

-

Funcionament de la biblioteca amb personal format com a màxim per dos treballadors o treballadores, és a dir, puntualment una
sola persona (control d’entrada, prestació del servei en totes les àrees)

-

Utilització del pati per a activitats alienes a la biblioteca (accés a serveis)

Equipament de referència

-

Compatibilitat de la simultaneïtat de l’horari d’obertura de la biblioteca amb cursos de formació o tallers

La biblioteca situada en l’eix d’equipaments de Santa Cristina d’Aro,
està emplaçada en una cruïlla molt concorreguda. Es situa al costat
d’un nou barri residencial en creixement i d’una escola pública.
L’edifici s’ubica a la part nord de la parcel·la, a la zona més elevada,
deixant lliure la zona central i sud. D’aquesta manera, l’edifici fa
façana al carrer Joan Casa i Arxer que es perllonga amb la carretera
GI-662, és una via molt transitada que connecta molts municipis
propers, de manera que quedarà exhibida a un públic molt nombrós.

Amb aquestes premisses, sorgeixen diferents estratègies que van lligades entre sí i que determinaran la total integració del projecte amb l’entorn i
amb el propi programa funcional:

6. Garantia d’accessibilitat de tots els espais, inclús la zona de treball intern
Si bé la normativa d’accessibilitat que afecta específicament les biblioteques només exigeix que siguin adaptats els itineraris,
l’aparcament, les escales, les cambres higièniques i el mobiliari, la proposta contempla que tan els espais de treball intern com els
espais exteriors vinculats amb les activitats de la biblioteca també siguin adaptats.
7. Adequació de la proposta a l’entorn urbà en procés de consolidació
La zona de la Teulera on s’emplaça l’equipament es troba en procés de consolidació, pel que la inserció de l’equipament en la trama
urbana considera la colmatació de l’edificabilitat del sector, que serà la que configurarà els espais urbans definitius.

L’equipament esdevindrà un nou punt neuràlgic pel barri i per la
població, i representarà una nova icona del poble tant per la seva
situació, com per la seva aparença.

8. Funcionalitat i acabats de l’espai lliure de la parcel·la
Es defineix una superfície d’entorn enjardinat directament vinculat a l’equipament. La solució garanteix la facilitat del manteniment dels
espais i elements, la durabilitat dels materials, i considera la seva utilització com zona verda pública (excepte el pati tancat) i també com
a possible emplaçament d’activitats que la biblioteca desenvolupi.

Accés en un punt estratègic

Esquema 1. Diàleg amb l’entorn

D’igual manera, l’accés a la biblioteca es situa en una cantonada i fa
de ròtula entre el carrer Joan Casa i Arxer com a punt d’influència i
de flux de vianants i el torrent de Can Dilla, que actua com a espai
natural i de distensió previ a la biblioteca. L’accés també queda
encarat amb la Ruta del Carrilet i l’eix d’equipaments, i té visuals
directes amb l’escola Pedralta. Es percep l’accés com un oasis, un
pati exterior comunicat amb un entorn natural, amb un porxo que
t’acull en arribar i que tamisa la transició de l’exterior a l’interior.
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Diàleg amb el barri de la Teulera
L’equipament reconeix i s’adequa a la proposta d’ordenació de l’entorn urbà en procés de consolidació. L’edifici s’alinea al vial tant al carrer Pau
Casals, fent front a les futures edificacions, com al carrer Joan Casas i Arxer, al qual dóna façana. En ambdues façanes segueix les alineacions de
façana que s’assimilen en l’ordenació, en canvi, en les altres façanes es perd aquesta ortogonalitat i l’alineació es dissol en l’espai natural que
l’envolta; dóna resposta enfrontant-se de forma paral·lela al torrent i al parc que s’estén a la resta de la parcel·la; formalitzant una planta de
geometria pentagonal.

Fluència dels espais verds
Aquesta geometria, no tant sols respon i reacciona al seu entorn més immediat, sinó que permet la connexió i la fluència dels espais lliures verds
que es troben en el seu entorn com el Passeig de la Teulera, l’entorn el torrent de Can Dilla i la ruta del Carrilet. El projecte té la voluntat de
comunicar-los deixant un espai ampli de connexió perpendicular al torrent i fins i tot pretén estendre aquests espais fins a l’interior de la biblioteca,
encomanant de natura l’accés i el pati central.
Esquema 4: Adaptació a la topografia

Remarcar visuals en resposta a l’entorn

Esquema 5: Extensió dels espais verds dins la biblioteca

La biblioteca de planta baixa i de caràcter diàfan reacciona a l’entorn des de l’interior remarcant les visuals.
Es formalitzen cinc “caixes” que donen resposta al programa que necessita estar tancat, situades estratègicament per tal de donar façana al carrer
Pau Casals i Joan Casas i Arxer i afavorir les millors visuals dirigides cap als punts d’interès paisatgístic: cap a la pròpia plaça, a les crestes de
Carcaixels, al torrent i al campanar de la Parròquia de Santa Cristina d’Aro i cap al parc i la Ruta del Carrilet. Es gaudeix d’obertures i visuals des
de totes les façanes.
La secció de l’edifici i la coberta reforcen aquesta voluntat, ja que la zona central de la coberta és plana i, en canvi, s’obre cap a l’exterior en els
seus extrems afavorint les visuals i ampliant la relació amb l’exterior.

La coberta idònia
La coberta ajuda a emfatitzar la fluïdesa de l’exterior dialogant alhora amb el desnivell suau de la parcel·la, formalitzant-se amb un joc de nivells
que prenen major alçada en els punts més rellevants.
La formalització de la coberta fa que sigui la més adequada al lloc. La zona plana central fa que el pati que es troba a l’interior de la biblioteca sigui
més acollidor. A la vegada, les inclinacions de la part més externa fan més reconeixibles les “caixes” tancades ja que tenen el sostre lleugerament
inclinat, ajudant a diferenciar els espais i les sensacions d’aquest lloc versus l’espai diàfan central. A la vegada s’afavoreixen les visuals des de
l’interior i ajuda a emfatitzar punts particulars com l’espai que es genera a la plaça i al punt d’accés. En no ser una coberta plana, dóna escala a
l’edifici per ajustar-se al lloc. De la mateixa manera, permet disposar les instal·lacions necessàries damunt de la coberta sense que siguin vistes.

3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i d’altres normes
La normativa urbanística d’aplicació és el POUM de Santa Cristina d’Aro, aprovat definitivament segons acord amb la Comissió d’Urbanisme de
Girona el 24 de juliol de 2007. S’haurà de tenir en comte que el novembre de 2011 es va redactar una Modificació del POUM del sector de “La
Teuleria” que regulava alguns paràmetres de l’àmbit.
La normativa del POUM que li és aplicable s’estableix als articles 99 a 101:
“CAPÍTOL TERCER – SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS (Clau Eq)
Art. 99. Definició

Esquema 2: Visuals en resposta a l’entorn

Esquema 3: Programa en relació a les visuals

Comprèn les superfícies o edificacions destinades a usos públics o col·lectius al servei directe dels ciutadans, i que poden esser de
titularitat pública o privada. Els equipaments comunitaris de titularitat privada aniran grafiats al plànol amb el subíndex (Privat).
Art. 100. Usos permesos (públics i privats)

Extensió dels espais verds dins la biblioteca
Es percep la presència dels espais verds des de l’interior de la biblioteca, fet que li dóna un caire especial. Aquesta disposa de dos espais
exteriors diferents: un pati exterior que acull l’accés i la zona de més activitat i relació amb el carrer, que es comunica directament amb el torrent i
el parc; i un ampli pati interior de caràcter més tranquil on poder gaudir d’una lectura a l’aire lliure o d’activitats. El pati diàfan i la geometria de
l’edifici asseguren el control visual des de tots els punts.

Adaptació a la topografia
L’edifici es va acomodant a la topografia de l’entorn, de manera que les zones amb obertures sempre estan a la mateixa cota que l’exterior,
reforçant així la connexió dins-fora. Apareix un decalatge dels espais format per grades, aquests nivells també tenen la funció de separar els
diferents usos dins l’àmbit de la biblioteca.
Es garanteix l’accessibilitat a tots els espais de la biblioteca, tant des de l’exterior com en les circulacions interiors. Les grades van acompanyades
de dues rampes que salven el desnivell i fan la circulació completament accessible per a qualsevol usuari.

1.

Educatiu. Centres docents per l’educació pre-escolar, primària, secundària i batxillerat, ensenyament professional, amb
instal·lacions annexes esportives i culturals.

2.

Esportiu. Instal·lacions esportives destinades a la pràctica del futbol, bàsquet, hoquei i altres especialitats, poliesportius, piscines,
etc., i annexes de serveis.

3.

Sanitari - assistencials. Centres sanitaris i assistencials dedicats a guarderies, dispensaris, ambulatoris, residències de gent gran,
clíniques i hospitals generals, així com tots els establiments definits pel Decret 284/1996, de 23 de juliol de regulació del Sistema
Català de Serveis Socials.

4.

Socio – culturals. Biblioteques, centres socials, polítics, sindicals i culturals; museus, auditoris, cases de cultura, exposicions
d’interès públic i comunitari; així com annexes i dependències lligades a l’ús.

5.

Religiós. Temples.

6.

Públic - Administratiu Centres o edificis per serveis de l’administració pública, serveis de seguretat, bombers, etc.

7.

Mercats i abastos Centres per a mercats al detall, escorxadors.
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8.

Equipaments ambientals i de gestió de residus urbans Instal·lacions per a la gestió de residus urbans, deixalleries, etc.

9.

Altres Espais o edificis destinats a altres usos públics o col·lectius al servei directe dels ciutadans no previstos en els supòsits
anteriors, i serveis de restauració complementaris dels usos que s’instal·lin.

Art. 101. Condicions de l’edificació dels equipaments públics.
Els equipaments i dotacions públiques comunitaris, en general es regularan pel sistema d’ordenació d’edificació aïllada. L’edificabilitat
neta màxima sobre sòl públic edificable per aquests usos, serà de 1,00 metres quadrats de sostre per metre quadrat de sòl. La forma i
distribució dels cossos d’edificació haurà de permetre en l’interior de cada parcel·la, la sistematització d’amplis espais d’arbrat i
jardineria.
L’alçada màxima permesa serà de 9 metres sobre la cota natural del terreny, en tots els punts del solar. No obstant, quan els
equipaments estiguin localitzats en sectors de sòl urbà, que comprenguin zones regulades per ordenació segons alineació de vial,
s’ordenaran d’acord amb els paràmetres i característiques de les zones col.lindants.
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3.3 Descripció del programa funcional
En la planificació i distribució dels espais s’ha posat en valor el programa funcional destinat a la biblioteca, l’organització dels espais i les relacions
entre les diferents zones. La proposta posa en valor els espais diàfans amb molta llum natural, són espais flexibles que permeten canvis d’ús quan
les circumstàncies ho requereixin.
El pati central dóna llum i organitza els espais, proporciona una escala més acollidora dels diferents àmbits interiors i els fa molt confortables. La
seva transparència garanteix sempre la relació de visuals del taulell de servei a tots els punts de la biblioteca. La seva geometria i les diferents
cotes configuren dos àmbits diferenciats pels infants i pels adults, sense necessitat de fraccionar-lo en dos patis.
Pel correcte funcionament de la biblioteca s’ha estructurat el programa en les següents zones: zona d’acollida i promoció, zona general, zona
infantil, zona de treball intern i espais de circulació i instal·lacions. S’han disposat tenint en compte el tipus d’usuari que les ocupa, el període de
temps que hi dedica i l’ús que s’hi desenvolupa, situant així les zones al llarg del recorregut que rodeja el pati central: els àmbits amb usos de curta
durada i amb més moviment, com la zona d’acollida i promoció, zona infantil i àrea de diaris i revistes, queden situats a prop de l’accés; i reservant
les zones d’usos de llarga durada i d’activitat tranquil·la com la zona general més allunyades de l’accés.

Dins les àrees d’equipaments es podran instal·lar els serveis tècnics i aparcaments que fixi l’Ajuntament.

Flexibilitat funcional

Mitjançant un Pla Especial, l’Ajuntament podrà modificar aquests paràmetres, per tal d’adequar-les a les necessitats funcionals de
l’equipament. Aquests paràmetres són d’aplicació a tot el municipi inclosos els equipaments de titularitat pública que formen part dels
Plans Parcials vigents”.

Cal remarcar que l’equipament és molt flexible amb la conformació dels espais i a la vegada també ho és amb la utilització d’aquests. Es garanteix
l’ús de certes estances, com la sala polivalent, la sala de formació i la zona interna amb un accés directe des de l’exterior; i amb un funcionament
independent de la biblioteca. Com es pot veure a l’esquema de funcionament, cadascuna de les caixes tancades pot funcionar independentment
(tant pel que fa a l’ús com a nivell energètic), ja que disposen d’accessos propis a través del mateix pati d’accés o dels porxos.

L’equipament proposat compleix tots els paràmetres d’aplicació, corresponents al sistema d’equipaments comunitaris.

També es plantegen tancaments a l’espai circumdant, de manera que també es puguin independitzar els usos d’infantil i vestíbul d’accés. La zona
d’acollida i promoció situada a l’accés, actua com a vestíbul de la sala polivalent i de l’Espai LAB. Dos tancaments bloquegen el pas a la resta de
biblioteca i eviten també l’accés al material que conté. El pati central també es pot annexar al vestíbul permetent estendre les activitats que s’hi
desenvolupen a l’exterior. D’altra banda, la zona infantil també pot quedar tancada respecte la biblioteca, en moments que es requereixi de més
privacitat o d’aïllar acústicament
La proposta potencia la flexibilitat dels espais de la biblioteca, creant diferents punts de lectura sense necessitat de tancament. D’aquesta manera,
els usos que s’hi disposen poden variar i respondre a les necessitats que es requereixin en un moment determinat.
D’igual manera garanteix la funcionalitat de la biblioteca en diferents casuístiques; es permet l’ús de la zona interna, sala de formació, la zona
d’acollida i promoció, sala polivalent i del pati, amb totes les possibles combinatòries mantenint la biblioteca tancada al públic. La zona d’acollida
actua com a vestíbul de la sala polivalent i l’espai LAB, així com a nexe amb el pati.

Plànol d’Ordenació i Qualificació del sector de “La Teuleria”, segons el Pla Parcial de la Modificació Puntual del POUM de Novembre de 2011

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA

ESQUEMA DE FUNCIONAMENT I ACCESSOS

PROJECTE BÀSIC PER LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE BÀSIC PER LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

3.4 Relació de superfícies útils i construïdes

MD4 PRESTACIONS DE L’EDIFICI

El programa bàsic del Mapa de Lectura Pública, ACORD GOV/107/2014, de 15 de juliol, pel qual s’aprova el nou Mapa de la Lectura Pública de
Catalunya, considera en 758m² la superfície mínima de programa de la biblioteca local prevista per Santa Cristina d’Aro.

4.1 Prestacions producte del compliment dels requisits bàsics de la LOE i del CTE

El programa per al nou equipament s’ha projectat d’acord amb el Programa funcional de la Biblioteca Baldiri i Reixac de Santa Cristina d’Aro,
redactat el setembre de 2016 pel Servei de Biblioteques. La relació de superfícies resultant és la següent:

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 donaran resposta la resta de normativa d’aplicació.
Els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat que la LOE estableix en l’apartat 1 b) i c) de l’article 3 com objectiu de qualitat de l’edificació, es
desenvolupen en el CTE mitjançant l’exigència bàsica corresponent a cadascun d’ells.
Les exigències bàsiques s’entenen com prestacions de caràcter qualitatiu que els edificis han de complir per arribar a la qualitat requerida.
Els DB determinen la forma i les condicions en les que s’han de complir les exigències, mitjançant la fixació de nivells objectius o valors límit o
altres paràmetres.
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que s’agrupen de la següent manera:

Prestacions derivades dels requisits bàsics relatius a la funcionalitat:
Accessibilitat - Decret 135/95 d’Accessibilitat i SUA9:
-

Es facilita l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones amb discapacitat.

-

Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i circulació per l’edifici segons la normativa específica.

Telecomunicacions – RD Llei 1/98 i RD 401/2003
-

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

3.5 Sostenibilitat ambiental
L’equipament empra estratègies passives senzilles i conegudes com a eina per afavorir el confort interior i preservar el medi ambient.
L’emplaçament geogràfic, la situació a la parcel·la, el tipus d’edifici, les seves càrregues internes i els horaris d’obertura, fa que el principal consum
energètic de l’edifici sigui de refrigeració. Així l’estratègia energètica cerca minimitzar principalment aquest consum.
Estratègies principals:
1. La inclinació de la coberta afavoreix la introducció de llum natural a l’interior, alhora que els voladissos actuen de protecció solar a les èpoques
de l’any més caloroses.
2. La pell de l’edifici en ser perforada, permet crear una façana ventilada i afavorir el pas de llum natural a l’interior de les “caixes” amb programa
tancat, alhora que també actua de protecció solar directa.

Prestacions derivades dels requisits bàsics relatius a la seguretat:
Seguretat Estructural (DB-SE):
-

SE1: La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es generin riscos indeguts, de forma que es mantingui la resistència i
l’estabilitat enfront de les accions i influències previsibles durant les fases de construcció i usos previstos dels edificis, i que una
incidència extraordinària no produeixi conseqüències desproporcionades respecte a la causa original i es faciliti el manteniment previst.

-

SE2: L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de forma que no es produeixin deformacions inadmissibles.

Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI):

3. L’edifici aconseguirà unes transmitàncies tèrmiques i unes infiltracions de l’envoltant molt reduïdes.

-

SI1: Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici.

4. Es potencia la construcció de l’edifici amb elements amb alta inèrcia tèrmica (solera, sostre i pantalles de formigó) per tal d’estabilitzar la
temperatura interior de l’equipament i contribuir a l’estalvi energètic i afavorir el confort interior.

-

SI2: Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, tant en l’edifici considerat com a d’altres edificis.

-

SI3: L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins del
mateix en condicions de seguretat.

-

SI4: L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per fer possible la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així com la
transmissió de l’alarma als ocupants.

-

SI5: Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis.

-

SI6: L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari perquè es puguin complir les anteriors exigències
bàsiques.

5. La inèrcia dels elements interiors combinada amb un sistema d’obertura intel·ligent de finestres contraposades afavoriran una ventilació
creuada que aportaran les següents condicions:
- A l’estiu: ventilació creuada nocturna que permetrà dissipar la calor acumulada durant el dia i refredarà els elements amb alta inèrcia, per
tal que col·laborin durant el dia a refredar l’ambient interior en els moments de màxima calor.
- A la primavera i a la tardor: ventilació creuada diürna que permetrà equilibrar la temperatura de confort interior segons la temperatura
exterior i segons la seva ocupació.
- A l’hivern: les obertures restaran tancades i la radiació solar entrarà sense dificultat escalfant els espais interiors.
L’obertura de les finestres s’ha previst oscil·lant d’eix inferior per tal d’impossibilitar els furts.
6. L’edifici preveu sistemes de climatització d’alta eficiència (veure definició dels sistemes d’instal·lacions) que permeten sectoritzar segons les
necessitats específiques.

Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (DB-SUA):
-

SUA1: Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual els terres seran adequats per a afavorir que les persones no
rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es limitarà el risc de caigudes en forats, en canvis de nivell i a escales i rampes,
facilitant la neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat.

-

SUA2: Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o enganxades amb els elements fixes o practicables de l’edifici.

-

SUA3: Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment immobilitzats a recintes.

PROJECTE BÀSIC PER LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

-

SUA4: Es limitarà el risc de danys a persones com a conseqüència d’una il·luminació inadequada en zones de circulació dels edificis,
tant interiors com exteriors, inclòs en cas d’emergència o de fallida de l’enllumenat normal.

-

SUA5: Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant la circulació de les persones i la sectorització amb elements
de protecció i contenció en previsió del risc d’aixafament.
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-

HE2: L’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant
el rendiment de les mateixes i dels seus equips. Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques en els Edificis, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici.

-

HE3: L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i eficaces energèticament disposant
d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions.

-

HE4: Una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades de la demanda d’ACS o de climatització de piscina coberta, segons
CTE HE 4, es cobrirà mitjançant la incorporació en l’edifici de sistemes de captació, emmagatzematge i utilització d’energia solar de
baixa temperatura adequada a la radiació solar global del seu emplaçament i a la demanda d’aigua calenta de l’edifici. Els valors derivats
d’aquesta exigència tenen consideració de mínims, sense perjudici de valors que puguin ser establerts per les administracions
competents i que contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit territorial.

-

HE5: Si l’edifici està inclòs en l’àmbit d’aplicació del CTE HE 5 incorporarà sistemes de captació i transformació d’energia solar en
energia elèctrica per procediments fotovoltaics per a ús propi o subministrament en xarxa. Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica
tindran la consideració de mínims, sense perjudici de valors més estrictes que puguin ser establerts per les administracions competents i
que contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit territorial.

No obstant, aquest apartat no és d’àmbit d’aplicació ja que no es preveuen condicions d’alta ocupació (>3000 espectadors).
-

SUA6: Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegaments a piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant elements que
restringeixin l’accés.
No obstant, aquest apartat no és d’àmbit d’aplicació ja que l’edifici no consta de piscines d’ús col·lectiu.

-

SUA7: Es limitarà el possible risc causat per vehicles en moviment atenent-se als tipus de paviments i senyalització i la protecció de les
zones de circulació rodades i les de les persones.
No obstant, aquest apartat no és d’àmbit d’aplicació ja que l’edifici no consta de zones amb ús Aparcament.

-

SUA8: Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció del llamp mitjançant instal·lacions adequades de protecció contra el
llamp.

-

SUA9: Veure apartat accessibilitat.

Protecció Enfront del Soroll (DB-HR):
-

Prestacions derivades dels requisits bàsics relatius a l’habitabilitat:

HR: L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els elements constructius que conformin els seus recintes
tinguin unes característiques acústiques adequades per:
- reduir la transmissió del soroll aeri, i d’impactes
- reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions de l’edifici, i
- per limitar el soroll reverberant dels recintes.

Higiene, Salut i Protecció del Medi Ambient (DB-HS):
-

HS1: Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i els seus tancaments com a
conseqüència de l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrenties, del terreny o de condensacions, disposant mitjans
que impedeixin la seva penetració o, si s’escau, permetin l’evacuació sense producció de danys.

-

HS2: L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema públic de
recollida de tal manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva
posterior gestió.
No obstant, aquest apartat no és d’àmbit d’aplicació ja que es considera que els residus generats en aquest edifici no requereixen d’un
local de recollida i fraccionament de residus ordinaris.

-

HS3: L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es
produeixin de forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi
l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants. Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior de l’edifici i de l’entorn
exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per
la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica
sobre instal·lacions tèrmiques.

-

HS4: L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum de forma
sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els
possibles retorns que puguin contaminar la xarxa. Els equips de producció d’aigua calenta amb sistemes d’acumulació i els punts
terminals d’utilització tindran unes característiques tal que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens

-

HS5: L’edifici de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les
precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties.

Estalvi d’Energia (DB-HE):
-

HE0: L’edifici aconseguirà un ús raonable de l’energia necessària per a la seva utilització reduint a límits sostenibles el seu consum i així
mateix aconseguirà que una part del consum procedeixi de fonts d’energia renovable, com a conseqüència de les característiques del
seu projecte, construcció, ús i manteniment.

-

HE1: L’edifici disposarà d’una envolupant que limiti adequadament la demanda energètica necessària per aconseguir el benestar tèrmic
en funció de el clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’hivern i d’estiu, així com per les seves característiques d’aïllament i
inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i intersticials
que puguin perjudicar les seves característiques i tracten adequadament els ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o guanys de calor i
evitar problemes higrotèrmics als mateixos.

4.2 Limitacions d’ús
Limitacions d’ús de l’edifici en el seu conjunt
L’edifici només podrà destinar-se als usos previstos en el projecte.
La dedicació d’alguna de les seves dependències a un ús diferent del projectat requerirà d’un projecte de reforma i canvi d’ús que serà objecte de
nova llicència. Aquest canvi d’ús serà possible sempre i quan el nou destí no alteri les condicions de la resta de l’edifici ni menyscabi les
prestacions inicials del mateix en quant a estructura, instal·lacions, etc.
Limitacions d’ús de les dependències
Aquelles que incompleixen les precaucions, prescripcions i prohibicions d’ús referides a les dependències de l’immoble, contingudes en el Manual
d’Ús i Manteniment de l’Edifici.
Limitacions d’ús de les instal·lacions
Aquelles que incompleixen les precaucions, prescripcions i prohibicions d’ús de les seves instal·lacions, contingudes en el Manual d’Ús i
Manteniment de l’Edifici.
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MD5 DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SISTEMES

seva formalització, com per ser un material amb propietats fonoabsorbents. El suro és un material idoni per l’equipament per la seva acústica i per
ser un material de tradició pròpia de la zona. Aporta més calidesa i confort als espais.

5.1 Sistema estructural

Pel que fa als paviments, s’han escollit diferents paviments continus. A l’interior de la biblioteca hi ha un paviment continu de ciment lliscat, és un
material resistent, antilliscant i sofert. Té un color clar , molt neutre i serè que aporta lluminositat a l’espai interior. A les zones exteriors el paviment
serà de sauló i vegetació, combinat puntualment amb peces de pedra de la zona per formar els accessos exteriors, les grades i delimitar els àmbits
del pati, fent extensius a l’interior de l’edifici els materials i la natura del parc exterior

L’estructura vertical de l’edifici es planteja com a 5 nuclis resistents tancats i uns espais lliures entre ells. Els nuclis rígids són les “caixes” formades
per murs de formigó armat amb llums interiors de treball que no superen els 10 metres. Els espais entre aquests nuclis aprofiten els tancaments de
vidre per incorporar a la fusteria de tancament l’estructura de pilars metàl·lics de suport dels sostres amb perfils conformats rectangulars.
L’estructura horitzontal es preveu com a una llosa de formigó armat de cantell variable amb pendent recolzada en l’estructura vertical. Aquesta
llosa serà vista i anirà donant les pendents cap a l’interior de l’edifici. El contorn perimetral exterior de l’edifici serà del mínim cantell possible en els
espais oberts, uns 25cm anirà augmentant de secció per tal de poder tenir controlades les deformacions i tensions. El cantell de les lloses estarà
enrasat per la part inferior i aquests salts no es percebran visualment donant la sensació que totes elles tenen aquest cantell mínim de 25cm. En la
secció de més cantell aquestes lloses tindran 35cm i en la zona de sostre pla al voltant del pati interior seran constants de cantell 30cm i en la
franja interior també seran de 25cm per mantenir la mateixa sensació de lleugeresa.
L’estructura per tant serà, tot i la complexitat geomètrica, de fàcil execució en què només caldrà controlar els encofrats i conformarà l’acabat final.
Pel que fa als fonaments també s’opta per una solució de fàcil execució. Els fonaments es preveuen amb una llosa de fonamentació per facilitar-ne
l’execució i rapidesa i tenir així ja l’acabat de solera, excepte en la zona interior enjardinada. Aquesta llosa de fonamentació es pot executar de
dues maneres: formant dues lloses adaptades al terreny o bé una única llosa a la cota més baixa dels dos nivells i mitjançant verdugades i forjats
sanitaris es creen les dues plataformes restants. Mitjançant aquests sostres sanitaris es permetria crear espais sota paviment per tal d’ubicar
diferents passos d’instal·lacions i ventilacions amb registres en laterals.

5.2 Façanes i acabats interiors verticals
Es materialitzen les cinc caixes tancades que formen la biblioteca amb una doble pell, conformant una façana ventilada amb aïllament per
l'exterior; la pell interior és de formigó armat amb encofrat de panell de fusta i la pell exterior revesteix la “caixa” d’acer corten.
La pell interior de formigó actua a la vegada com a acabat i com a estructura, té un gruix que proporciona inèrcia tèrmica i contribueix a l’estalvi
energètic. A la vegada, l’encofrat de fusta li dóna una textura més orgànica amb reminiscència de la natura.
La pell exterior té un revestiment de xapa metàl·lica d’acer corten, aquest material s’integra perfectament en l’entorn i té uns cromatismes similars
al paisatge que l’envolta (crestes de Carcaixels, arbres caducs, ...). Al tenir microperforacions, aporta una transparència i un joc de visuals
interessant, ja que permet obrir obertures amb visuals i ventilació, sense que aquestes apareguin en façana. A més, l’acer corten no necessita cap
tipus de manteniment, és un material immutable, que no es deteriora ni canvia al llarg del temps, gràcies a que la capa d’oxidació que genera
aquest tipus d’acer el protegeix de la corrosió atmosfèrica.
La resta de façana són grans obertures que enquadren paisatges i visuals intencionades. Les obertures tenen les fusteries metàl·liques lacades,
són lleugeres i esveltes, tenen una gran durabilitat i un escàs manteniment. A la part superior d’aquestes obertures fixes, s’integren finestres
oscil·lants d’eix inferior, que permet una fàcil ventilació creuada sense riscs d’intrusió o de furts de material. El pati central té totes les façanes
vidriades i comparteix la mateixa solució.

5.5 Sistema de condicionament i instal·lacions
Criteris i objectius generals
El projecte de la biblioteca es realitzarà seguint criteris i mesures de màxima eficiència energètica:
Amb un aïllament tèrmic molt més elevat.
Minimització de les infiltracions.
Disseny amb estratègies passives per reduir la demanda energètica.
Disseny de les instal·lacions per a consum mínim energètic.
Els criteris generals seran els següents:
1.

Instal·lació de dues bombes de calor polivalents, una bomba de calor amb un salt tèrmic 7/12ºC per a l’alimentació del sistema de
climatitzadors de l’edifici. L’altra bomba de calor disposarà d’un salt tèrmic 16/19ºC, que alimentarà als diferents inductors de sostre.
Així s’aconsegueix la màxima eficiència energètica i minimització del consum.

2.

Climatització mitjançant inductors de sostre. Amb aquesta mesura, es vol abaixar el factor de transport de l’aire, al suprimir els motors
dels fancoils. També s’aconsegueix abaixar els costos futurs de manteniment i millorar els nivell sonors dintre de la biblioteca.

3.

Climatitzadors d’aire primari amb recuperadors entàlpics de sorció i així obtenir uns rendiments mínims del 80%.

4.

Instal·lació de climatització de cabal variable, i bombes circuladores amb control de velocitat, per a abaixar el consum elèctric dels
sistemes de bombeig.

5.

Instal·lació d’un sistema de regulació de llum, comandat amb un heliòmetre, per a aconseguir regular sala a sala i punt a punt el nivell
lluminós i així abaixar el cost.

6.

Enllumenat mitjançant llums led.

7.

S’instal·len portes plegables a fi de sectoritzar climàticament els diferents espais, de manera que puguin funcionar independentment en
funció de les necessitats funcionals de la biblioteca. Així, el consum energètic es destina tan sols a aquells espais que siguin utilitzats.

Certificació energètica

Puntualment s’instal·laran estors interiors per tal d’adequar manualment l’entrada de llum natural en les èpoques de l’any que el sol va més rasant,
però que alhora interessa que entri la radiació solar.

A més d’adoptar aquestes mesures, es compliran tots els paràmetres necessaris a fi d’obtenir certificació energètica “A”.

La materialitat del projecte no només ve determinada per la correcta integració amb l’entorn sinó que també es té una especial sensibilitat per
cohesionar el diversos àmbits paisatgístics, com l’equipament, el parc i el torrent, relacionant-los entre ells mitjançant una visible coherència
tectònica.

Instal·lacions de climatització

5.3 Coberta
La coberta està formada per una llosa de formigó armat, la zona central de la coberta és plana, té un acabat de protecció de graves i conté les
diferents instal·lacions. La part més exterior de la coberta sempre és inclinada, té una cobertura de zinc amb junta alçada, és una coberta versàtil i
de gran adaptabilitat, proporciona una gran resistència a les inclemències meteorològiques i una alta durabilitat i un baix manteniment.

L’emplaçament geogràfic, la situació de la parcel·la, el tipus d’edifici, els horaris d’obertura, etc. fa que el principal consum energètic de l’edifici
sigui per la refrigeració. La proposta per minimitzar aquest consum es basa en emprar estratègies passives (voladissos, ventilació creuada, inèrcia
d’elements constructius, etc.) com a eina per afavorir el confort interior i preservar el medi ambient.
Així, es proposa un sistema de ventilació natural creuada accionant mecànicament (des d’una estació domòtica) el 20% de les obertures. El
sistema consisteix en fer practicable la part superior de les fusteries, amb obertura oscil·lant d’eix inferior per impossibilitar els furts que aportarà
les següents condicions:
-

A l’estiu: ventilació creuada nocturna que permeti dissipar la calor acumulada durant el dia i que refredi els elements de l’edifici amb alta
inèrcia (paviments, parets i sostre), per tal que col·laborin durant el dia a refredar l’ambient interior en els moments de màxima calor.

5.4 Acabats interiors horitzontals

-

El sostre de la biblioteca mostra la llosa de formigó armat de la coberta en gran part, però en zones determinades hi ha la presència d’unes lames
de suro suspeses. Les lames aporten una diferenciació d’espais dins del mateix àmbit de la biblioteca, alhora que en milloren l’acústica, tant per

A la primavera i a la tardor: ventilació creuada diürna que permeti equilibrar la temperatura de confort interior segons la temperatura
exterior i l’ ocupació, funcionant simultàniament amb un sistema freecooling.

-

A l’hivern: les obertures estaran tancades i la radiació solar entrarà sense dificultat escalfant tant els paviments, que tenen una alta
inèrcia, com els espais.

PROJECTE BÀSIC PER LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

També s’accionaran en els períodes de l’any en què les condicions ambientals exteriors siguin favorables. Per exemple, quan a l’exterior l’ambient
sigui fresc i a dins l’edifici faci calor, s’accionaran les obertures, permetent la ventilació natural i condicionant els espais sense necessitat de fer un
consum energètic. Aquestes targes es tornaran a tancar quan les temperatures exteriors baixin per sota del rang de confort o bé quan els espais
interiors ja no tinguin necessitat de ser refrigerats.
A més, l’estudi energètic efectuat demostra que aïllant íntegrament tota la solera amb 14cm de XPS (per obtenir una U<0,25W/m2ºK), la demanda
de calefacció disminueix però la de refrigeració augmenta més significativament, pel que el consum energètic global augmentaria un 30% anual.
Es conclou, doncs, que la solució energètica més efectiva serà aïllar la solera només perimetralment fins a compensar calefacció i refrigeració, fet
que també comportarà un notori estalvi econòmic:
Conclusions dades anuals:
Valors normatius CTE

48.226 kWh/any

Valors proposta (ventilació natural + XPS solera)

24.526 kWh/any

Valors proposta (ventilació natural + XPS perímetre) 19.084 kWh/any
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Instal·lacions d’electricitat i enllumenat
En primer lloc cal remarcar que la volumetria de l’equipament respon a criteris de sostenibilitat ambiental, entre ells s’han dut a terme estratègies
passives que afavoreixen l’aportació de llum natural a l’interior (grans finestrals protegits per voladissos en les orientacions necessàries per evitar
la llum directa, la inclinació de la coberta per facilitar la màxima entrada de llum, revestiments clars per afavorir la reflexió, etc). Amb això, es
dissenyarà l’enllumenat artificial en coherència amb aquestes solucions passives a fi d’optimitzar la despesa energètica.
En aquest sentit, les principals mesures d’estalvi energètic adoptades en il·luminació són les següents:
S’instal·laran receptors d’enllumenat tipus LED que no passin de nivells VEEI de 3,5 W/100lux·m2 (menor que els 5 W/100lux·m2 requerits pel
CTE en biblioteques). L’ús d’aquests receptors abaixarà el rati de potència instal·lada (W/m2) i en conseqüència disminuirà la demanda d’energia
primària de l’edifici i la potència contractada.
S’adoptaran sistemes de control i regulació de l’enllumenat en funció dels nivells de lux que s’assoleixen amb la il·luminació natural exterior.
Aquest sistema de regulació es comandarà amb un heliòmetre instal·lat a la coberta (sistema de registre d’il·luminació natural) optimitzant així el
consum energètic en funció de l’aportació de llum natural en cada moment. Els detectors de llum estaran integrats a una lluminària màster que
transmetrà les dades a la resta (un màxim de 10 lluminàries per sensor).

En definitiva, l’edifici s’ha dissenyat per tenir baixes demandes energètiques. Segons la simulació energètica (realitzada amb DesignBuilder), les
estratègies proposades suposen un estalvi del 60% de la demanda de referència establerta per l’HE1 del CTE. Aquestes demandes seran
satisfetes amb equips de climatització d’alta eficiència de manera que, finalment, l’edifici tindrà consums energètics molt baixos.

Per optimitzar el rendiment d’aquests sensors, a les zones generals es proposen lluminàries lineals disposades paral·lelament a la façana.
D’aquesta manera, les línies de llum es disposen en coherència amb la intensitat de llum natural captada i la regulació es realitza de la manera
més òptima. En canvi, a les zones més tancades com despatxos, serveis, magatzems... es proposen lluminàries tipus downlight.

Quant a l’apartat d’aire primari de l’edifici es tindran en compte els següents criteris de disseny:

Es proposa apropar al màxim els punts de llum a les zones d’atenció amb lluminàries penjades i en rails suspesos a l’alçada més eficient. Al
mateix temps, però, es potenciarà una il·luminació uniforme òptima (500 lux i 4000K) evitant punts de llum fixes a fi de facilitar la flexibilitat d’usos i
possibles futures transformacions de la biblioteca.

-

-

Utilització de climatitzadors amb ventiladors tipus EC per tal d’adaptar el consum dels ventiladors al punt de consum de cada moment.
Per tant la instal·lació de distribució d’aire serà de cabal variable. Recuperadors d’energia de sorció, per aconseguir un rendiment
superior al 80%.
Sistema de freecooling (refrescament gratuït), que utilitza l’aire exterior segons les condicions d’entalpia interiors i exteriors. Així
s’aconsegueix climatitzar sense la despesa energètica de la planta de producció.

A més, cada zona de climatització o cada despatx estarà sectoritzat per una comporta d’aire amb un servomotor per tal de tancar la zona quan no
hi hagi demanda. Aquest control es realitzarà amb els següents elements:

També s’instal·laran estors interiors amb accionament automàtic i sensors de radiació col·locats a les façanes corresponents que dissiparan la
llum natural directa cap a l’interior de la biblioteca.
Sectorització dels receptors per zones de consum, per tal de maximitzar el rendiment de la instal·lació. Cada zona d’enllumenat o cada despatx
disposarà de control dels receptors d’enllumenat propis d’aquella zona minimitzant així la despesa energètica. Aquest control es realitzarà amb els
següents elements (veure plànol adjunt din-A3):

-

Detector de presència que connecti el sistema quan hi hagi ocupació.

-

Detectors de presència que connecten i desconnecten el sistema en funció de l’ocupació.

-

Sonda ambient de temperatura, pel control de la temperatura ambient de la zona.

-

Polsadors pel control del paro-marxa de la instal·lació, amb regulació programable.

-

Sonda ambient de control de qualitat d’aire, pel control de la qualitat d’aire de la zona.

-

Sondes d’enllumenat a cada zona pel control real dels nivells lumínics segons l’aportació de llum natural.

Totes aquestes consignes i funcions estaran controlades per un sistema de gestió, totalment obert, que tindrà les funcions següents: control
d’encesa i apagada dels sistemes de renovació d’aire, control de la qualitat de l’aire, monitorització energètic del sistema de renovació i bancs
històrics.

Totes aquestes consignes i funcions estaran controlades per un sistema de gestió, totalment obert, que tindrà les funcions següents: control
d’encesa i apagada dels sistemes d’enllumenat, control dels nivells lumínics, monitorització energètic del sistema d’enllumenat i bancs històrics.
Adoptant aquestes mesures, els resultats de la simulació energètica evidencien grans estalvis en el consum energètic per il·luminació:

CONSUMS ANUALS D’IL·LUMINACIÓ
Consums estimats CTE

17.970 kWh/any

Sense control i regulació

10.782 kWh/any Æ Estalvi 40% (respecte CTE)

Amb control i regulació d’il·luminació

4.720 kWh/any Æ Estalvi 74% (respecte CTE)

Instal·lacions d’intrusió
Es col·locaran sistemes de detecció per evitar la intrusió. Tots els detectors estaran controlats per una centraleta.
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Instal·lacions d’incendis
Les instal·lacions de protecció i extinció d’incendis estaran formats pels següents elements:
-

Sistema de detecció
Sistema de BIES
Sistema d’extintors

La instal·lació de BIEs partirà d’un grup de pressió d’incendis i d’una acumulació de 12.000 l. Tota la instal·lació es realitzarà amb canonada d’acer
negre.
Tot el sistema estarà controlat per una centraleta.

5.5 Urbanització dels espais exteriors
L’espai exterior s’urbanitza de manera senzilla i natural, seguint els criteris del projecte. Predominen les zones amb vegetació de manera que el
flux d’espais verds és continu. El parc queda comunicat amb el passeig central del barri de la Teulera, amb el parc que segueix el curs del torrent
de Can Dilla i la Ruta del Carrilet i els espais verds del seu entorn. Aquesta base vegetal es formalitza amb composició de prat que requereix molt
poc manteniment a causa de la seva baixa necessitat hídrica (35% Festuca arundinacea bizem, 35% Festuca arundinacea merida, 10% Poa
pratensis prafin, 10% lolium perenne sun, 10% Cynodon dactylon gobi i Trifolium repens).
En la gran esplanada de vegetació que ocupa la parcel·la, es formalitzen diverses zones d’estada unides per un recorregut en tota la seva
longitud, aquest recorregut travessa el torrent amb una petita passarel·la i es connecta amb la Ruta del Carrilet.
Els espais d’estada es destinen a jocs infantils, una zona canina ja existent, una plaça d’activitats múltiples, un aparcament de bicicletes, tot
envoltat de vegetació i arbrat. Aquests espais ocupen tota la parcel·la, s’urbanitza provisionalment la zona reservada per a l’equipament previst,
però es fa amb materials econòmics i fàcilment reemplaçables.
La plantació d’arbres acompanya el curs del torrent i el recorregut que creua la parcel·la, es crea una barrera visual entre l’aparcament i
l’equipament i es generen àrees d’ombra en les zones d’estada, sempre deixant lliure la zona central per la construcció del futur equipament. Es
proposen espècies com el tamariu, el pi blanc i el pi pinyer per tal que la intervenció s’integri amb el caràcter paisatgístic de la zona.
Tot i que predomina el verd, el recorregut es materialitza amb paviment de sauló continu reforçat, un paviment ecològic terrós continu natural,
format amb material 100% reciclat, idoni per exteriors, no requereix manteniment i té alta resistència i durabilitat. A les zones d’estada hi trobem
sauló compactat, es tracta d’un paviment natural i orgànic, econòmic i fàcilment reemplaçable.
Es reordena l’aparcament per tal de potenciar aquesta comunicació entre els espais verds i per poder treure un major profit tant a l’aparcament
com al parc.
Les normatives aplicables en aquest apartat i que s’han tingut en compte són les següents:
-

Decret 135/95 del Codi d’accessibilitat de Catalunya
Ordre VIV/561/2010 d’accessibilitat en els espais públics urbanitzats.

A Santa Cristina d’Aro, maig de 2018,
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Normativa tècnica general d’Edificació
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CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat

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

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

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

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

Seguretat en cas d’incendi

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)

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Ús de l’edifici

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

Habitatge

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

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.

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

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.

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
(O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

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

Altres usos

Salubritat

Segons reglamentacions específiques

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat

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

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
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

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)

Sistemes estructurals

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
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)

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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
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)
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Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
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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

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención

Instal·lacions d’evacuació

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de 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)

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors”
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

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

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles

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)

Gas natural i GLP
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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
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Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

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

Instal·lacions d’il·luminació

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

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

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

Instal·lacions de telecomunicacions

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica

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

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

Instal·lacions de protecció contra incendis

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

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

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

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

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

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

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

Instal·lacions de protecció al llamp

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
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Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)
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Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
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

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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SI 3- Evacuació d’ocupants
2. Càlcul de l’ocupació

SI 1- Propagació interior

Per a ús Pública Concurrència:

1. Sectors d’incendi

Espai

Per a ús de Pública Concurrència: Es considera un únic sector d’incendi, al tenir una única planta i no superar els
2.500 m2 de superfície construïda.
2. Locals de risc especial
Seran locals de risc especial:
- Dipòsit documental

100<V<200m3

→ Risc baix

- Local de comptadors

En tot cas

→ Risc baix

- Sala de màquines de climatització

En tot cas

→ Risc baix

Ocupació

Superfície (m2)

Ocupació (pers.)

(m2/pers.)
Zona d’acollida i promoció
01 – Àrea d’accés

2

99,25 m2

50p

02a- Espai polivalent

1

105,49 m2

106p

02b- Magatzem de l’espai polivalent

40

11,77 m2

1p

03 – Espai de suport divisible

2

19,76 m2

10p

04 – Espai de formació

2

35,80 m2

18p

Zona general
05 – Àrea d’informació i fons general

2

241,55 m2

121p

Condicions que han de complir els locals de risc baix:

06 – Àrea de música i imatge

2

31,78 m2

16p

- Resistència al foc de l’estructura portant R90
- Resistència al foc de parets i sostre que separen la zona de la resta de l’edifici EI90

07 – Àrea de diaris i revistes

2

62,00 m2

31p

08 – Espai LAB

2

49,96 m2

25p

- Portes de comunicació amb la resta de l’edifici EI2 45-C5
- Màxim recorregut fins a una sortida del local < 25m
- No és necessari un vestíbul d’independència

Zona Infantil
2

132,02 m2

66p

3. Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis

10 – Despatx de direcció

10

19,96 m2

2p

11 – Espai de treball intern i dipòsit documental

40

46,08 m2

1p

12 – Magatzem logístic

40

10,71 m2

1p

13 – Espai de descans del personal

2

12,75 m2

7p

No es generen espais ocults, ni el pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis.
4. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari

09 – Àrea d’informació i fons infantil
Zona de treball intern

2. Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques es regulen de la següent
manera:

Espai de circulació i instal·lacions
14 – Espais de circulació

2

19,63 m2

10p

- Zones ocupables: Sostres i parets hauran de complir C-s2, d0
Paviments EFL

15 - Sanitaris

3

27,10 m2

9p

16 – Sala per equip de neteja

-

3,70 m2

0p

17 – Sala d’instal·lacions

-

9,52 m2

0p

938,20 m2

474p

SI 2- Propagació exterior

TOTAL

Al tractar-se d’un edifici aïllat no s’escau el compliment d’aquest apartat.
L’ocupació màxima total calculada per superfície útil és de 474 persones.

3. Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació
Número de sortides
La biblioteca disposa de 3 sortides generals, a més de les particulars de la sala polivalent, l’espai LAB, l’aula de
formació, direcció i la zona de treball intern, es compleix aquest apartat.
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Recorreguts d’evacuació
Per als recintes que disposen de més d’una sortida de planta, la longitud del recorregut d’evacuació fins a una
sortida de planta, no superarà els 50 m.

SI 4- Instal·lacions de protecció contra incendis
1. Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis
1. Els edificis han de disposar dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis següents:

4. Dimensionat dels elements d’evacuació
Portes i passos:

Tenint en compte les hipòtesis de bloqueig d’una de les tres sortides de planta, les
dimensions mínimes de cada porta seran de 0,80m.
Passadissos i rampes:

-

A>P/200 > 0,80 m
A=(313/2)/200= 0,78m

A>P/200 > 1,00 m
A=(188/2)/200= 0,47m
Tenint en compte les hipòtesis de bloqueig d’una de les tres sortides de planta, les
dimensions mínimes de les rampes seran de 1m.

6. Portes situades en recorreguts d’evacuació
1. Les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i les previstes per l’evacuació de més de 50 persones
seran abatibles d’eix vertical i el seu sistema de tancament, o bé no actuarà mentre hi hagi activitat en les zones a
evacuar o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat del qual provingui dita evacuació,
sense haver d’utilitzar cap clau i sense haver d’actuar sobre més d’un mecanisme.

Extintors portàtils: Un d’eficiència 21A-113B: A 15 m de recorregut de cada planta des de tot origen
d’evacuació. La part superior dels extintors se situarà entre 80 i 120 cm des del nivell
de paviment.

2. Per a ús Pública concurrència en particular serà necessari:
-

Boques d’incendi equipades:

-

Sistema de detecció d’incendis:

Ja que la superfície construïda supera els 500m2
Els equips seran de tipus 25mm.
Ja que la superfície construïda supera els 1000m2

BIEs
El criteri de disseny de la instal·lació d'equips de mànega d'incendi ha estat el especificat al "Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios" (Real Decreto 1.942 de 5 de novembre de 1.993), en quant a les
següents distàncies entre BIEs i des de qualsevol punt de l'edifici a algun d'aquests equips de mànega:
-

Distància màxima entre mànegues: 50 m.
Distancia màxima de qualsevol punt a una mànega: 25m.

Les BIEs es col·locaran sempre i quan sigui possible a una distància màxima de 5 metres de les sortides de cada
planta, sense que constitueixin un obstacle per a la seva utilització.

3. Obrirà en el sentit de l’evacuació totes aquelles portes de sortida que prevegin el pas de més de 50 persones.
7. Senyalització dels mitjans d’evacuació
1. S’utilitzaran els senyals d’evacuació definits segons la norma UNE 23034:1988 conforme als següents criteris:
- Les sortides d’edifici tindran una senyal amb el rètol “SORTIDA”
- Es disposaran senyals indicatives de direcció de recorreguts, visibles des de tot origen d’evacuació des
del qual no es percebin directament les sortides o les seves senyals indicatives i, en particular, davant de
tota sortida d’un recinte amb ocupació major a 100 persones que s’accedeixi lateralment a un passadís.
-En els punts dels recorreguts d’evacuació en els que hi hagi vàries alternatives que puguin portar a error
també disposaran de les senyals anteriorment esmentades de manera que quedi clarament indicada el
recorregut.
2. Els senyals han de ser visibles inclús en cas de fallada en el subministrament d’enllumenat normal. Quan siguin
fotoluminiscents han de complir en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu
manteniment es realitzarà conforme a allò establert en la norma UNE 23035-3:2003.
8. Control del fum d’incendis
En ús Pública Concurrència amb una ocupació inferior a 1000 persones, no es requereix la instal·lació un sistema
de control del fum d’incendis.
9. Evacuació de persones amb discapacitat
Totes les sortides d’emergència són adaptades per a persones amb discapacitat.

Detecció d’incendis
Aquesta instal·lació fa possible la transmissió d’un senyal (automàticament mitjançant detectors) des del lloc on es
produeix el incendi fins a una centraleta vigilada, així com la posterior transmissió de l’alarma des d’aquesta
centraleta als ocupants.
La instal·lació estarà formada bàsicament per:
x

Xarxa de detectors de fums analògics multiplexats de superfície. Seran detectors lògics interactius amb
algoritme programable per cada detector, alimentats de cable "bus" i distribuïts per tot l'edifici.

x

Xarxa de sirenes amb flash lluminós de llaç, ubicats en les centralitzacions d'elements d'extinció d'incendis.

x

La centraleta de detecció tindrà les sortides per controlar les sirenes d’alarma.
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SI 5- Intervenció dels bombers
1. Condicions d’aproximació i entorn
1.1 Aproximació als edificis: Els vials d’aproximació dels vehicles dels bombers als espais de maniobra als que es
refereix l’apartat 1.2 s’han de complir les condicions següents:
a) altura mínima lliure
b) altura mínima lliure o gàlib
c) capacitat portant del vial

3,5 m
4,5 m
20 kN/m2

1.2 Entorn dels edificis
- Al no tractar-se d’un edifici amb altura d’evacuació major a 9m no és necessari el compliment d’aquest apartat.
-L’espai de maniobra s’ha de mantenir lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, pilones o altres obstacles.
La distància entre els detectors d’incendis serà:
2. Accessibilitat per façana
Sup. del local (m2)

Tipus de detector

SL≤80
SL>80

UNE-EN 54-7
UNE-EN 54-7

SL≤30

UNE-EN
Classe A1
UNE-EN
Classe
B,C,D,E,F,G
UNE-EN
Classe A1
UNE-EN
Classe
B,C,D,E,F,G

SL>30

54-5,

Alçada
del
local (m)
≤12
≤6
6<h≤12
≤7,5

Pendent≤20°
Sv(m2)
Dmàx.(m)
80
6,6
60
5,7
80
6,6
30
4,4

Pendent>20°
Sv(m2)
80
90
110
30

Dmàx.(m)
8,2
8,7
9,6
5,7

Pel mateix motiu exposat en l’apartat 1.2, no és necessari complir els requisits d’obertures de façana definits en
aquest apartat.

SI 6- Resistència al foc de l’estructura

54-5,
A2,

≤6

30

4,4

30

5,7

3. Elements estructurals principals

54-5,

≤7,5

20

3,5

40

6,5

Per a ús Pública concurrència amb altura d’evacuació inferior a 15 m:
- Plantes sobre rasant: R90

54-5,
A2,

≤6

20

3,5

40

6,5

2. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis
1. Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual s’hauran de senyalitzar mitjançant els senyals definits
per la UNE 23033-1 de mides:
a) 210x210 mm quan la distància d’observació del senyal no superi els 10 m
b) 420x420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 i 20 m
c) 594x594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 30 m
2. Els senyals han de ser visibles inclús en cas de fallada en el subministrament d’enllumenat normal. Quan siguin
fotoluminiscents han de complir en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu
manteniment es realitzarà conforme a allò establert en la norma UNE 23035-3:2003.

Resistència al foc suficient per als elements estructurals de zones de risc especial:
- Risc especial baix: R90
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SUA 1 - SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES
1.4 Escales i rampes

1.1 Lliscament dels paviments

1.4.1 Escales d’ús restringit
LOCALITZACIÓ I TIPUS DE PAVIMENT
Zones interiors seques
Paviments interiors: zones comuns i habitacions
Escales 1, 2 i 3 i vestíbul d’accés
Zones interiors humides
Banys de les habitacions, serveis higiènics, vestidors de personal, cuina, bugaderia,
local de neteja, aparcament
Zones exteriors
Paviments exteriors

PENDENT

CLASSE

0%

1

0%

2

0%

2

1-2%

3

CTE

PROJECTE

Ressalts en junts

≤ 4 mm

0 mm

Elements sortints del nivell del paviment

≤ 12 mm

0 mm

≤ 45º

0º

≤ 25 %

0%

Ø ≤ 15 mm

0 mm

≥ 80 cm

80 cm

Perforacions o buits en sòls de zones de circulació
Alçada de les barreres de protecció usades per a la delimitació de les zones de
circulació
Nombre mínim d'esgraons en zones de circulació que no inclouen un itinerari
accessible. Excepte en els casos següents:
a) en zones d'us restringit,
b) en les zones comuns dels edificis d'us Residencial Vivenda,
c) en els accessos i en les sortides dels edificis,
d) en l'accés a una tarima o escenari.

3

1.4.3 Rampes

PENDENT
Rampa d’ús general

Per a circulació de vehicles i persones en aparcaments

TRAMS
Rampa d’ús general:
Longitud del tram
Amplada del tram
Rampa per a usuaris en cadira de rodes:
Longitud del tram
Amplada del tram
Amplada mínima útil del tram lliure d’obstacles

CTE

PROJECTE

6% < P < 12%

Dues rampes del 6%

L < 3 m, P ≤ 10%
L < 6 m, P ≤ 8%
Altres casos, P ≤ 6%

L = 6m
P = 6%

P ≤ 16%

-

CTE

PROJECTE

L ≤ 15 m
A ≥ 1,00 m

L=6m
A ≥ 1,20 m

L≤9m
A ≥ 1,20 m

L = 6,00 m
A ≥ 1,20 m

Apartat 4, DB-SI 3
H = 100 mm

Compleix

CTE

PROJECTE

3
PLANS INTERMEDIS DE RAMPES
No n’hi ha en el projecte.

PASSAMANS
Passamans continu en un costat

1.3.1 Protecció dels desnivells

Senyalització visual i tàctil en zones d'ús públic amb H ≤ 55 cm

El projecte no consta d’escales d’ús general ja que es desenvolupa exclusivament en Planta Baixa.

Altura de la protecció en vores lliures (usuaris en cadira de rodes)

1.3 Desnivells

Barreres de protecció en els desnivells, buits i obertures (tant horitzontals com
verticals) balconades, finestres, etc. amb diferència de cota 'H’

1.4.2 Escales d’ús general

Per a usuaris en cadira de rodes

1.2 Discontinuïtat dels paviments

Angle entre el paviment i els sortints que excedeixen de 6 mm en les seves cares
enfrontades al sentit de circulació de les persones
Pendent màxima per a desnivells de 50 mm com màxim, excepte per a accés des de
espai exterior

El projecte no consta d’escales d’ús restringit ja que es desenvolupa exclusivament en Planta Baixa.

CTE
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H ≥ 55 cm

-

Distància cantell ≥ 25 cm

≥ 25 cm

1.3.2 Característiques de les barreres de protecció
El projecte no consta de barreres de protecció ja que els desnivells no superen els 55 cm de diferència de cota.

Passamans continu per a usuaris en cadira de rodes:
En un costat
En dos costats
Passamans continu en ambdós costats
Altura dels passamans:
en rampes d’ús general
per a usuaris en cadira de rodes
Separació del passamà del parament vertical
El sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la mà

Desnivell > 550 mm
P ≤ 6%
P ≤ 6%
En qualsevol cas
Desnivell > 185 mm

Passamà als dos costats
Desnivell = 480 mm
Passamà en dos costats

Ample rampa > 1200 mm

Passamà als dos costats

900 ≤ H ≤ 1100 mm
650 ≤ H ≤ 750 mm

H = 700 mm

≥ 40 mm

= 40 mm
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1.4.4 Passadissos esglaonats d’accés a localitats en graderies i tribunes
No n’hi ha en el projecte.

1.5 Neteja dels envidraments exteriors
Tots els envidraments exteriors es situen en planta baixa i tenen una altura màxima < 6 metres.

SUA 2 - SEGURETAT DAVANT EL RISC D'IMPACTE O D'ATRAPAMENT

2.1.3 Impacte amb elements insuficientment perceptibles
Grans superfícies vidriades:

2.1 Impacte
2.1.1 Impacte amb elements fixes

CTE

PROJECTE

Senyalització inferior

0,85 < h < 1,1 m

1m

Senyalització superior

1,50 < h < 1,70 m

1,60 m

Alçada del travesser per a senyalització inferior

0,85 < h < 1,1 m

-

≤ 0,60 m

1m

CTE

PROJECTE

Senyalització inferior

0,85 < h < 1,1 m

1m

Senyalització superior

1,50 < h < 1,70 m

1,60 m

Alçada del travesser per a senyalització inferior

0,85 < h < 1,1 m

-

≤ 0,60 m

1m

CTE
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≥ 0,20 m

Compleix*
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Alçada lliure en zones de circulació:
d'us restringit
d’altres usos

≥ 2,10 m
≥ 2,20 m

2,20 m
2,20 m

Separació de muntants

Alçada lliure en brancals de portes

≥ 2,00 m

2,10 m

Portes de vidre que no disposen d'elements que permetin la seva identificació:

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

≤ 0,15 m

0,15 m

Alçada dels elements fixes que sobresurtin de les façanes i que estiguin situats
sobre zones de circulació
Vol dels elements sortints en zones de circulació amb altura compresa entre 0.15 m i
2 m, mesura a partir del sòl
Es disposen elements fixos que restringeixen l'accés a elements volats amb altura inferior a 2 m

Compleix

Separació de muntants

2.1.2 Impacte amb elements practicables
2.2 Atrapament
En zones d'us general, l'escombrat de la fulla de portes laterals a vies de circulació no envaeix el passadís si
aquest té una amplària < 2,50 metres

Compleix

Distància des de la porta corredissa (accionament manual) fins a l'objecte fix més
pròxim

Es disposen dispositius de protecció adequats al tipus d'accionament per a elements d'obertura i tancament
automàtics.

*NOTA: Les portes corredisses seran tipus Orchidea, amb el desenvolupament d’obertura per l’interior dels envans.

2.1.3 Impacte amb elements fràgils
Superfícies vidriades situades en les àrees amb el risc d'impacte:
Amb barrera de protecció
Sense barrera de protecció:
Diferència de cota a ambdós costats entre 0,55 m i 12 m
Diferència de cota a ambdós costats major que 12 m
Altres casos
-

CTE

PROJECTE

SUA 1, Apartat 3.2

-

Nivell 2

-

Nivell 1

-

Nivell 3

Compleix

Compleix*
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4.2.2 Disposició de les lluminàries

SUA 3 - SEGURETAT DAVANT DEL RISC D'EMPRESONAMENT EN RECINTES
1

Quan les portes d'un recinte tinguin dispositiu per al seu bloqueig des de l'interior i les persones puguin quedar accidentalment atrapades
dins del mateix, existirà algun sistema de desbloqueig de les portes des de l'interior del recinte. Excepte en el cas dels banys o els lavabos
d’habitatges, aquests recintes tindran il·luminació controlada des del seu interior.

Altura de col·locació

2

En zones d'us públic, els lavabos accessibles i cabines de vestuaris accessibles disposaran d'un dispositiu a l'interior, fàcilment accessible,
mitjançant el qual es transmeti una trucada d'assistència perceptible des d'un punt de control i que permeti a l'usuari verificar que la seva
trucada ha estat rebuda, o perceptible des d'un pas freqüent de persones.

Es disposarà una lluminària en:

3

4

La força d'obertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim, excepte en les situades en itineraris accessibles, en les que
s'aplicarà l'establert en la definició dels mateixos a l'annex A Terminologia (com a màxim 25 N, en general, 65 N quan siguin resistents al
foc).
Per determinar la força de maniobra d'obertura i tancament de les portes de maniobra manual batents/pivotants i lliscants equipades amb
pestells de mitja volta i destinades a ser utilitzades per vianants (excloses portes amb sistema de tancament automàtic i portes equipades
amb ferramentes especials, com per exemple els dispositius de sortida d'emergència) s'emprarà el mètode d'assaig especificat en la norma
UNE-EN 12046-2:2000.

CTE

PROJECTE

H≥2m

Compleix

CTE

PROJECTE

Cada porta de sortida

Compleix

Assenyalant l'emplaçament d'un equip de seguretat

Compleix

Portes existents en els recorreguts d'evacuació

Compleix

Escales (cada tram rep il·luminació directa)

Compleix

En qualsevol canvi de nivell

Compleix

En els canvis d'adreça i en les interseccions de passadissos

Compleix

4.2.3 Característiques de la instal·lació
CTE

SUA 4 - SEGURETAT DAVANT DEL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA
4.1 Enllumenat normal en zones de circulació
CTE
Zona

Exterior

Il·luminació mínima [lux]
Exclusiva per a persones

Escales

20

20

Resta de zones

20

20

20

20

Escales

100

100

Resta de zones

100

100

50

50

fu ≥ 40 %

40 %

Per a vehicles o mixtes

Interior

PROJECTE

Exclusiva per a persones
Per a vehicles o mixtes

Factor d'uniformitat mitja

PROJECTE

Serà fixa

Compleix

Disposarà de font pròpia d'energia

Compleix

Entrarà en funcionament al produir-se una fallada d'alimentació en les zones d'enllumenat normal

Compleix

L'enllumenat d'emergència en les vies d'evacuació ha d'arribar a, almenys, el 50% del nivell d'il·luminació requerit
al cap de 5 segons i el 100% als 60 segons

Compleix

4.2.4 Condicions de servei que s'han de garantir (durant una hora des de la fallada)

Vies d'evacuació d'amplària ≤ 2m

Vies d'evacuació d'amplària > 2m

Luminància en l'eix central
Luminància en la banda central

CTE

PROJECTE

≥ 1 lux

Compleix

≥ 0,5 luxes

Compleix

Poden ser tractades com a diverses
bandes d'amplària ≤2m

Compleix

4.2 Enllumenat d’emergència
4.2.1 Dotació
Comptaran amb enllumenat d'emergència:
Recorreguts d'evacuació
Aparcaments la superfície construïda dels quals excedeixi de 100 m²

CTE

PROJECTE
Compleix
-

Locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció

Compleix

Locals de risc especial

Compleix

Llocs en els quals se situen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació d'enllumenat

Compleix

Els senyals de seguretat

Compleix

Relació entre il·luminació màxima i mínima al llarg de la línia central
Punts on estiguin situats: equips de seguretat, instal·lacions de protecció contra
incendis i quadres de distribució de l'enllumenat
Valor mínim de l'Índex de Rendiment Cromàtic (Ra)

CTE

PROJECTE

≤ 40:1

Compleix

Il·luminació ≥ 5 luxes

Compleix

Ra ≥ 40

Compleix
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SUA 8 - SEGURETAT DAVANT DEL RISC CAUSAT PER L'ACCIÓ DEL LLAMP

4.2.5 Il·luminació dels senyals de seguretat
CTE

PROJECTE

≥ 2 cd/m²

Compleix

≤ 10:1

Compleix

≥ 5:1

Compleix

≤ 15:1

Compleix

≥ 50 %

--> 5 s

Compleix

100 %

--> 60 s

Compleix

Il·luminació de qualsevol àrea de color de seguretat
Relació entre la il·luminació màxima/mínima dintre del color blanc o de seguretat
Relació entre la il·luminació Lblanca, i la luminància Lcolor > 10

Temps en el qual s'ha d'arribar a cada nivell d'il·luminació
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Els edificis a on es manipulen substancies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives i els edificis la qual alçada sigui superior a 43
m despondran sempre d’un sistema de protecció contra el raig d’eficiència E superior o igual a 0,98, segons el indicat en l’apartat 2.
Aquest cas no és el nostre edifici. Per poder saber si necessitem aquest tipus d’instal·lació es realitzarà el següent càlcul:

És necessari aquest tipus d’instal·lació quan:
Ne(freqüència d’impactes) > Na (risc admissible)
L’expressió que pot determinar la Ne i Na són:
Ne= Ng. Ae . C1 . 10-6 (nº impactes/any)
on
Ng

Densitat d’impactes sobre el terreny (nº impactes/any, Km2), obtinguda segons figura 1.1 (Secció SU8)

Ae

Superfície de captura equivalent de l’edifici aïllat en m2, que es la delimitada per una línia traçada a una distància
3H de cada un dels punts del perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del perímetre considerat.

C1

Coeficient relacionat amb l’entorn, segons taula 1.1. (Secció SU8)

SUA 5 - SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D'ALTA OCUPACIÓ

Na

Les condicions establertes en aquesta secció són d'aplicació a les graderies d'estadis, pavellons poliesportius, centres de reunió, altres edificis
d'us cultural, etc. previstos per a més de 3000 espectadors dempeus.

5,5
.10 3
C 2 .C 3 .C 4 .C 5

on:

Per tant, per a aquest projecte, no és d'aplicació.

C2

coeficient en funció del tipus de construcció, conforme a la taula 1.2; (Secció SU8)

C3

coeficient en funció del contingut de l’edifici, conforme a la taula 1.3 (Secció SU8)

C4

coeficient en funció del ús de l’edifici, conforme a la taula 1.4 (Secció SU8)

C5

coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es realitzen en l’edifici, conforme a la taula
1.5 (Secció SU8).

SUA 6 - SEGURETAT DAVANT EL RISC D’OFEGAMENT
Aquesta secció és aplicable a les piscines d'us col·lectiu, excepte les destinades exclusivament a competició o a ensenyament, les quals tindran
les característiques pròpies de l'activitat que es desenvolupi.
Queden excloses les piscines d'habitatges unifamiliars, així com els banys termals, els centres de tractament de hidroteràpia i altres dedicats a
usos exclusivament mèdics, els quals compliran el disposat en la seva reglamentació específica.
Per tant, per a aquest projecte, no és d'aplicació.

En el nostre cas necessitem una instal·lació de protecció contra el raig per ser la freqüència de impactes (Ne) major que el risc admissible (Na).
El parallamps complirà amb la UNE 21186.
En numero de baixants serà un per no tenir els casos següents:
-

La projecció horitzontal del conductor es superior a la seva projecció vertical

-

En el cas de realització de instal·lacions sobre estructures d’alçada superior a 28 m.

S’instal·larà un comptador de llamps i un descarregador de corrents de llamps.

SUA 7 - SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT
Aquesta secció és aplicable a les zones d’ús Aparcament, així com les vies de circulació de vehicles existents en els edificis. Queden exclosos els
garatges d’un habitatge unifamiliar.
Per tant, per a aquest projecte, no és d'aplicació.
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Taula 1: Procediment de verificació
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SUA 9 - ACCESSIBILITAT
9.1 Condicions d'accessibilitat
En el present projecte es compleixen les condicions funcionals i de dotació d'elements accessibles contingudes en el Document Bàsic DB-SUA 9,
amb la finalitat de facilitar l'accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones amb discapacitat.
9.1.1. Condicions funcionals
Accessibilitat en l'exterior de l'edifici
La parcel·la disposa d'un itinerari accessible que comunica la via pública i les zones comunes exteriors amb l'entrada principal a l'edifici.
Accessibilitat entre plantes de l'edifici
L'edifici es desenvolupa en planta baixa amb tres nivells diferents comunicats entre ells amb rampes accessibles (conforme l'apartat 4, SUA 1).
L’equipament és accessible per a usuaris de cadira de rodes en la seva totalitat mitjançant elements accessibles (rampa accessible).
Accessibilitat en les plantes de l'edifici
La planta de l’equipament disposa d’accés accessible amb un itinerari accessible que comunica aquest accés amb tots els usos de l'edifici, amb
les zones d'us comunitari i amb els elements associats a usos de l'edifici accessibles per a usuaris de cadira de rodes.
9.1.2 Dotació de los elements accessibles
Usos de l'edifici accessibles:

CTE

PROJECTE

Per a usuaris de cadira de rodes

Segons reglamentació aplicable

Compleix

Per a usuaris amb discapacitat auditiva

Segons reglamentació aplicable

Compleix

1 plaça accessible per a usuaris de cadira de rodes / per cada 50
places a’aparcament

-

Places d'aparcament accessibles
Mecanismes

Els interruptors, els dispositius d'intercomunicació i els polsadors d'alarma són mecanismes totalment accessibles.
9.2. Condició i característiques de la informació i senyalització per l'accessibilitat
9.2.1. Dotació
Se senyalitzaran els següents elements accessibles:

CTE
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Entrades a l'edifici accessibles

Compleix

Itineraris accessibles

Compleix

Ascensors accessibles
Zones dotades amb bucle magnètic o altres sistemes adaptats per a persones amb discapacitat auditiva
Places d'aparcament accessibles

Compleix
-

9.2.2. Característiques
Les entrades a l'edifici accessibles, els itineraris accessibles, les places d'aparcament accessibles i els serveis higiènics accessibles (condícia,
cabina de vestuari i dutxa accessible) se senyalitzen mitjançant SIA, complementat, si escau, amb fletxa direccional.
Les característiques i dimensions del Símbol Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat (SIA) s'estableixen en la norma UNE 41501:2002.
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HR - PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL

* Segons el Mapa de Capacitat Acústica de Santa Cristina d’Aro, de 2011, les vies GI-622 i el Carrer Pere Geronès són zones de sensibilitat
acústica Moderada (B), amb coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents (B1), amb valors límit
d’immissió de 65 dB(A).
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HE 0 – LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC
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HE 1 - LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA

Aquesta fitxa te per finalitat la justificació de la certificació energètica de l'edifici i més concretament amb el CTE-HE0
El CTE-HE0, obliga que els edificis terciaris disposin d’una certificació energètica “B”, com a mínim.

HE 2 - RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
No es requereix justificació d’aquest apartat en la fase de projecte bàsic.

HE 3 - EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT
No es requereix justificació d’aquest apartat en la fase de projecte bàsic.

HE 4 - CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA
No es requereix justificació d’aquest apartat en la fase de projecte bàsic.

HE 5 - CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA
No es requereix justificació d’aquest apartat en la fase de projecte bàsic.
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DECRET 21 / 2006 ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS
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GESTIÓ DE RESIDUS
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
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A Santa Cristina, maig de 2018,

Els arquitectes,
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MEMORIA DE INSTAL·LACIONS
3

El projecte que ens ocupa són les instal·lacions per a una biblioteca a Santa Cristina d’Aro.

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ

CRITERIS MEDIAMBIENTALS
Per a la confecció del projecte es pendran els següents criteris mediambientals:
-

Instal·lació d’enllumenat LED, amb gestió centralitzada pel control de l’enllumenat i ajustar el consum elèctric a les necessitats del moment.
Disseny dels elements passius (transmitàncies i factors solars) per abaixar la demanda de càrrega tèrmica de l’edifici.
Climatització 4 tubs, amb inductors i climatitzadors d’aire primari amb una recuperació superior al 70%.
Gestió de totes les instal·lacions amb un sistema informàtic (protocol obert) per tal de minimitzar al màxim la despesa
energètica.

XARXA D’AIGUA FREDA, AIGUA CALENTA SANITARIA.
1

INTRODUCCIÓ

Per a la confecció del projecte de fontaneria s'han pres els següents criteris:
2

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ

Grup de pressió
Aljub
Regulador/reductor de pressió
Filtre
Protecció catòdica a l'ACS
Comptador
Tub d'acer
Tub de coure
Tub de PE
Aixetes
Vàlvules

No
No
Sí.
Sí.
Si.
Sí de llautó, per velocitat.
No.
No.
Sí.
Temporitzada i auto mescladora.
De bola.

CIRCUIT D'AIGUA FREDA

Mínima interferència amb la resta dels elements constructius.
Màxima durabilitat dels elements exteriors i interiors que constitueixen les instal·lacions.
Màxima flexibilitat d'ús de les instal·lacions.
Màxima accessibilitat dels components.
S'instal·laran les claus de pas abans de l'entrada d'aigua a totes les zones humides.
S’instal·laran dispositius reductors de consum a tots els aparells que sigui possible.

L'aigua per a les necessitats sanitàries es pren de la xarxa pública, mitjançant una nova connexió.
La distribució de la xarxa de fontaneria es realitzarà pel fals sostre de la planta i mitjançant ramals s’aniran alimentant les
diferents zones humides.
Tota la instal·lació es realitzarà amb canonada de PPR. Per a evitar condensacions i pel compliment del Real Deret de la
Legionelosi del 2003 la xarxa anirà totalment aïllada. Cada zona humida, disposarà d'una vàlvula de tall per a poder tancar
la zona i deixar la resta de la instal·lació en funcionament.

BASES DE CÀLCUL

Per a la realització d'aquest projecte s'han pres les següents dades com punt de partida:
MEMÒRIA DESCRIPTIVA D’ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

VALORS DE CONSUM D'AIGUA FREDA i ACS
TIPUS D'APARELL
Rentamans
Lavabo
Inodor amb cisterna
Abocador

CABAL INSTANTANI
MÍNIM D'AIGUA FREDA
(L/S)

CABAL INSTANTANI
MÍNIM D'ACS
(L/S)

0,05
0,10
0,10
0,20

-

1. INTRODUCCIÓ
Aquest edifici per les seves característiques es considera com:
x

DADES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ

AÏLLAMENT CANONADES AIGUA FREDA
TAULA DE GRUIXOS D'AÏLLAMENTS DE FLUIDS INTERIORS FREDS
Diàmetre exterior (mm)

Temperatura del fluid ºC
-20 a -10

-9,9 a 0

0,1 a 10

>10

D ≤ 35
35 < D ≤ 60
60 < D ≤ 90
90 < D ≤ 140

40
50
50
60

30
40
10
50

20
30
30
40

20
20
30
30

140 < D

60

50

40

30

Quan els components estiguin instal·lats a l'exterior, el gruix indicat en aquesta
taula serà incrementat com a mimin en 20mm.

Pública Concurrència.

Contractació

En baixa tensió.

Estació transformadora

Companyia

Doble Subministrament

Si

Grup Electrogen

Si.

Tensió de treball

3x400/230 V

Freqüència

50 Hz

Equip de comptatge

Si.

Interruptor de Control de Potència

Si.
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Interruptor General d'Alimentació

Si.

Fusibles de seguretat

Si.

Instal·lació d'emergència

Si.

Bateria de condensadors

Si.
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En les línies d'enllumenat i d'equips de climatització de les dependències s'utilitzaran PIA’s Reflexs per tal de poder ser accionades des de llocs de control. Així des dels llocs de control es podran accionar les línies d'enllumenat mitjançant polsadors (connexió per impulsos-telerruptors) amb indicacions lumíniques de funcionament i salt tèrmic de la línia, en connexionat seriat en cada planta. També s'utilitzarà la possibilitat de rellotge de 2 programes, connectat al contacte permanent per
a realitzar els comandaments seguint un horari.
El cablejat a utilitzar serà :
x
x

CABLEJAT PER SAFATA
Designació UNE

RZ1-K 0,6/1 KV (Classificació Cca segons Normativa CPR)

Codificació de colors

Si.

CABLEJAT PER TUB (PROTECCIÓ MECÀNICA "5" I "7")
Designació UNE

ES07Z1-K 450/750-V (Classificació Cca
segons Normativa CPR)

Codificació de colors

Si

2. INSTAL·LACIÓ

RZ1-K 0,6/1 KV a les instal·lacions d'enllaç, instal·lacions exteriors i instal·lacions amb safata porta cables.
ES07Z1/K 450/470 V a les instal·lacions amb tub aïllant.

Els tubs a utilitzar seran:
x
x

Tub semi rígid de protecció "7" per a instal·lacions encastades.
Tub rígid de protecció "7" o "9" per a instal·lacions vistes.

Els trams generals de les línies d'alimentació es muntaran en safates metàl·liques de 200 mm d'amplària, connectades al
circuit de posta a terra.
El material de maniobra a utilitzar (polsadors, interruptors, preses de corrent, etc...) serà per encastar.
Les preses de corrent i aparells d'il·luminació estaran connectats al circuit de posada a terra.
En els plànols que s'adjunten es detallen els emplaçaments, i tipus d'elements a instal·lar.
Es realitzarà una línia de terra que formarà un anell tancat i que connectarà equipotencialment totes les parts metàl·liques
de l’edifici.
La instal·lació de terra estarà formada per:

Quant a la instal·lació de línies, cables, mecanismes, quadres de protecció, de maniobra, etc... es procedirà de la següent
manera: Del quadre general de protecció es derivaran les línies d'alimentació als quadres secundaris de sector o zona.
Els quadres secundaris de protecció i distribució seran aïllants, amb guia DIN preparats per allotjar els interruptors magnetotèrmics i diferencials tipus VIGI corresponents a cada circuit.
Els quadres disposaran de línies principals protegides per interruptors magnetotèrmic amb protecció diferencial tipus VIGI i
sub línies secundaries protegides per PIA’s, normal o Reflexs.
Cal indicar que els interruptors diferencials hauran de resistir les corrents de curtcircuit que puguin presentar-se al punt de
la seva instal·lació i de no respondre a aquesta condició estaran protegits per curtcircuits fusibles de característiques adequades o PIA associat al diferencial (per això s'han dissenyat PIA’s amb protecció diferencial tipus VIGI. El nivell de sensibilitat d'aquests interruptors respondrà a l'assenyalat a la instrucció ITC-BT 24 : els diferencials de protecció de línies d'enllumenat o d'endolls seran de sensibilitat de 0,03 A i els d'alimentació directa a maquinaria podran ser de 0,3 A de sensibilitat.

x
x

Una línia de terra amb cable de coure nu de 35 mm2 que estarà recolzada per piquetes.
Arquetes de connexió de posta a terra. S’instal·larà una arqueta per a les instal·lacions de terra, una per a les instal·lacions d’electricitat i enllumenat, una per a la climatització, una per a la fontaneria, una per a Veu i Dades i una
arqueta per a les instal·lacions dels ascensors.

A aquest circuit de posta a terra es connectaran tots els receptors elèctrics i les safates metàl·liques.
6.03.1.6.2.- Sistemes fotovoltaics
No es troba dintre de l’àmbit d’aplicació del DB-HE5, però s’instal·larà una instal·lació fotovoltaica
d'autoconsum, segons requeriments de la propietat.
6.03.2.- Enllumenat interior

El poder de tall i la tipologia dels interruptors magnetotèrmic que s'han d'instal·lar, s'ajustaran a la Norma Internacional d'Aparellatge de Baixa Tensió EN 60898/UNE 20347 : com a mínim 6 kA per als monofàsics i 10 kA per als trifàsics.

6.03.2.1.- Criteris de disseny

L'estructuració del quadre de planta serà, a grans trets, la següent :

Norma
Índex de reproducció cromàtica
Temperatura de color interior

x
x
x

tres línies principals d'enllumenat (cadascuna d'elles amb línies secundaries d'enllumenat d'emergència i senyalització i enllumenat normal), per tal de què un tall de corrent en una qualsevol d'elles deixi almenys dues terceres
parts dels receptors d'enllumenat en funcionament.
una línia principal d'enllumenat i endolls per zones humides.
una línia principal d'endolls.

Els quadres específics es distribuiran segons les necessitats de receptors i maquinaria corresponent.

Compensació del factor de potència
Nivells de càlcul
Zona Oficines, Despatxos, Treball Administratiu
Sales de reunió
Recepció, vestíbuls i zones de pas
Serveis
Sales Tècniques

UNE-EN 12.464-1
Ra>85
3.000 ºK
x
Individual per aparell
x
500 lux
500 lux
300 lux
200lux
250 lux
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Aules de formació
Biblioteca (espais de lectura)

300 lux
500 lux
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S: Superfície il·luminada.
Em: Luminància mitja horitzontal mantinguda.

Característiques mínimes segons UNE-EN 12.464-1:

Tipus d’espai interior

Em (lux)

UGRl

Ra

Oficines

500

19

80

Despatxos

500

19

80

Zona de Treball

500

19

80

Sales de reunió

500

22

80

Àrees de circulació, passadissos

100

25

80

Sales tècniques

250

25

80

Serveis

200

22

80

Zones d’activitat diferenciada
Magatzem, Arxiu
Sala Polivalent
Despatx
Aules
Passos
Biblioteca (Zona de Lectura i Prestatgeries)

Projecte
<4
<4
<3
<3,5
<4
<3

VEEI límit
4
4
3
3,5
4
3

Veure annex de càlculs d’il·luminació.

6.03.2.4.- Regulació lumínica

Bàsicament, l’enllumenat es realitzarà de la següent manera, mitjançant línia continua LED i downlight LED amb divers
electrònics DALI i temperatura de color de 3000 ºK
Un 33% de l'enllumenat general servirà com a enllumenat de vigilància.

6.03.2.3.- Càlcul del Valor d’Eficiència Energètica de la instal·lació (VEEI)
L’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació s’obté mitjançant el Valor d’Eficiència Energètica de la Instal·lació
(VEEI) per cada 100 lux, amb la següent expressió:

VEEI = (P*100)/(S*Em)

Essent:
P: potència total instal·lada amb làmpades més els equips auxiliars.

6.03.2.4.1.-ESPECIFICACIONS GENERALS
Bus de control
S’integrarà un sistema de control basat en bus de camp al que es connectaran la totalitat de mòduls de la instal·lació, les
topologies del bus seran totalment flexibles facilitant així el cablejat i connexió dels mòduls, s’admetrà qualsevol tipus de topologia (estrella, arbre, línia, etc.) excepte la distribució de l’anell. Es podrà realitzar segmentacions del bus mitjançant separadors galvànics, cadascun d’aquest segment s’alimentarà per una font d’alimentació que permetrà la connexió de fins
100 mòduls per segment, en el cas de ser requerit, es connectarà una segona font d’alimentació a cada segment funcionant
de manera redundant i que alimentarà el bus de forma automàtica quan es detecti algun problema a la font primària.
S’aprofitarà la segmentació del bus per a realitzar un cablejat funcionalment estructura al llarg de la totalitat de la instal·lació
evitant d’aquesta manera que problemes al bus, com curtcircuits, talls de línia de bus o falta d’alimentació en una part de la
instal·lació afectin a la resta de la mateixa. La llibertat de topologia del bus permetrà en un futur realitzar d’una manera senzilla i econòmica qualsevol modificació o ampliació a la instal·lació.
El bus serà immune a interferències electromagnètiques sense necessitat de realitzar el cablejat del mateix amb conductors
apantallats. Tots els mòduls amb connexió al bus estaran equipats amb un punt rectificador de díodes que permetrà realitzar la connexió sense tenir en compte la polaritat, a més tots el mòduls es podran connectar i desconnectar del bus en calent, es a dir, sense necessitat d’interrompre l’alimentació del segment de bus abans de realitzar aquestes operacions. El
mitjà físic que s’utilitzarà per a l’estesa del bus serà cable totalment estàndard de mercat bipolars trenats, la longitud màxima de la totalitat d’un segment de bus, sumant totes les ramificacions s del mateix, no podrà superar els 1.000 m. independentment del cable utilitzat sempre que no es superin les següents limitacions:
 En un segment de bus la distància màxima entre els dos mòduls més allunyats entre si serà de 500 m si s’utilitza
cable de 1,5 mm² o de 350 m si s’utilitza de 0,75 mm².
 La distància màxima des de la font d’alimentació fins al mòdul mès allunyat serà de 500 m. si s’utilitza cable d’1,5
mm² o 350 m amb cable de 0,75 mm².
El bus treballarà a una velocitat de comunicació de 4.800 baudis i operarà amb una trama variable de bits amb una inspecció cíclica redundant de 16 bits (CRC) que repeteix automàticament el missatge en el cas d’un error a la transmissió. El mètode d’accés al bus serà comú amb detecció de col·lisions (CSMA/CA), quan un mòdul vulgui realitzar una transmissió primer comprovarà que el bus està lliure, i en aquest cas realitzarà la comunicació, si amb tot això dos mòduls transmeten al
mateix temps, aquest tipus d’accés al bus evitarà la pèrdua de transmissions donant prioritat a un d’ells i retornant la comunicació al mòdul el qual va ser denegat per a que ho intenti posteriorment. Aquesta assignació de prioritats permetrà que
els missatges d’alarmes o errades es comuniquin immediatament encara que existeixi saturació al bus. Les comunicacions
al bus seran d’igual a igual, és a dir, el bus no tindrà una jerarquia mestra esclava, sinó que les diferents programacions de
valors d’escenes, direccions, etc., residiran en els diferents mòduls que compondran la instal·lació.
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Els mòduls tant d’entrades com de sortides podran disposar de diferents canals i a cadascun d’aquests canals se’ls assignarà una direcció inequívoca que l’identificarà dins de cada bus. Els comandaments d’operació del sistema es podran dirigir
a un únic canal, a tots els canals d’un grup, a tots els canal d’una habitació o a tots els canals de la instal·lació. Igualment,
es realitzarà una distinció als canals de sortida segons els tipus d’element que va a controlar, aquest tipus serà fixa per a
cadascun dels mòduls i respondrà a una codificació interna del sistema que l’usuari no podrà modificar. Per mig d’aquesta
codificació de tipus es podrà distingir a que tipus de mòdul es dirigeix un comandament com a complement del procés de
comandaments comentat anteriorment. El procediment de direccionament es realitzarà de manera senzilla e intuïtiva mitjançant una unitat de control connectada al sistema, aquesta unitat, a més de realitzar el direccionament de tots el mòduls
del sistema, podrà ser utilitzada posteriorment si es desitja com a unitat de control per poder actuar sobre la instal·lació. No
serà necessari la utilització de complexes consoles de programació, ordinadors personals ni programaris específics per a
realitzar aquest direccionament.
El sistema permetrà la creació i modificació d’escenes a cadascuna de les habitacions, aquestes escenes consistiran en valors concrets de cadascun dels canals de sortida dins de l’habitació que quedaran gravats a les memòries EPFROM de cada mòdul, depenent del tipus de mòdul es podran gravar fins un màxim de vint escenes diferents que es podran cridar
posteriorment amb una simple pulsació en un element de control o entrada del sistema.
El sistema permetrà establir temps de fos al passar d’una escena a un altra que seran totalment configurables per l’usuari,
al activar aquests temps, quan un usuari decideixi passar d’una escena a un altra dins d’una habitació, les sortides aniran
variant progressivament el seu valor des de la posició que tenien a l’escena de partida fins arribar al valor corresponent a la
nova escena seleccionada, aquest procés durarà el temps que s’hagi establert al sistema. La definició d’aquest tipus de
temps podrà ser diferent per a cada seqüència de destí o general per a totes les seqüències definides a l’habitació.
6.03.2.4.2.-Control de lluminàries
Les lluminàries fluorescents de la instal·lació es controlaran per mig del sistema de comunicació DALI. Tota comunicació
entre els mòduls de sortida i els balasts electròniques per a l’accionament de les lluminàries fluorescents es realitzaran per
mig d’un senyal digital DALI que proporcionarà el valor adequat en cada cas a la lluminària. Per mig d’aquest senyal digital
es regularan les lluminàries en un marge mínim 1%-3% al 100%, depenent del tipus de làmpada. La utilització d’aquest senyal digital permetrà una regulació constant també en baixos nivells de lluminositat sense produir parpellejos a la lluminària.
La comunicació entre la sortida digital i els balasts electrònics per a fluorescències serà bidireccional de manera que el balast podrà enviar errades de làmpada al sistema. Les connexions de la línia DALI no tindran polaritat. El valor de la sortida
digital DALI variarà des de 0 a 255 i la corba exponencial especialment estudiada per a ajustar-se a la sensibilitat de l’ull
humà i aconseguir així una òptima percepció de la variació de la lluminositat per part de l’usuari.
Tots els mòduls amb sortida DALI per al control de lluminàries disposaran d’un servei de vigilància de manera que seran
capaços d’enviar codis d’error al sistema en el cas d’un funcionament erroni, com per exemple curtcircuits a la línia DALI,
obertura de la línia, errades de làmpada enviats pels balasts digitals per a fluorescències, etc.
Existiran mòduls de sortida DALI amb un o diversos canals, cadascun dels canals serà totalment independent dels altres
disponibles al mòdul si hi fossin i en cadascun d’ells es podran connectar un màxim de 64 lluminàries sobre una longitud
màxima de 300 m. Cadascuna de les lluminàries connectada a la línia DALI, cadascuna de les lluminàries connectada a
qualsevol línia DALI es podrà regular de forma totalment individualitzada. El cable que s’utilitzarà serà totalment estàndard
de mercat bipolars trenats.
Aquelles lluminàries que per les seves característiques o per no ser necessari no siguin objecte de regulació es controlaran
per mig dels mòduls de sortida de relé, aquest mòduls disposaran de diverses sortides. Aquestes seran totalment independents entre elles i cadascuna rebrà una direcció segons el mètode de direccionament explicat en els apartats anteriors del
present estudi. Els mòduls de sortida per relé podran suportar una càrrega màxima de 16 A per a factors de potència elevats, segons es disminueixi el factor de potència del circuit governat per la sortida de relé es reduirà el consum màxim permès del mateix. Si el mòdul de control s’utilitza per a accionar contactors és imprescindible que aquest siguin equipats amb
el circuit de descàrrega apropiat recomanat pel fabricant per a evitar que la bobina provoqui crestes de tensió al ser desactivada.
6.03.2.4.3.-Control de posició de persianes
El sistema de control disposarà d’un mòdul de control de persianes amb detectors de posició que serà apte tant per a motors de corrent alterna que permetrà regular els moviments ascendents i descendents de la persiana per mig d’una sortida
per relé. El mòdul disposarà de dos sortides independents i cadascuna d’elles rebrà una direcció segons el procediment de
direccionament explicat en els apartats anteriors del present estudi.
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6.03.2.4.4.- Mòduls d’entrada
Contactes lliures de potencial
El sistema disposarà d’una amplia gamma de mòduls d’entrada, com polsadors o interruptors convencionals, detectors de
presència, interruptors horaris, etc. Els mòduls vindran disposats per a realitzar el seu muntatge per un carril DIN. Es farà
també una distinció entre aquells mòduls que únicament permetran connectar o desconnectar les sortides associades i
aquells amb els que es podrà a més regular les sortides del sistema de control. Depenent del tipus de mòdul disposaran de
dos terminals per a cada canal, un per a la connexió i un altre per a la desconnexió de les sortides associades, o un únic
terminal sobre el qual es realitzaran les operacions d’encesa i apagada, els mòduls estaran disponibles per a tensions
d’alimentació i treball dels contactes de 230 Vac 50/60 Hz. o 24 Vac 50/60 Hz
Comandaments de control
Els sistema disposarà d’una amplia gamma d’elements de control per a muntatges a la paret amb diferents funcions, des
d’ells es podrà actuar sobre qualsevol sortida de la instal·lació o sobre grups o habitacions de la mateixa, es podran connectar o desconnectar, regular o cridar a escenes preestablertes, així com, amb els elements de la gamma alta, gravar les
escenes o també realitzar la programació de la instal·lació. En aquells mòduls amb funcions de programació es podran bloquejar aquestes funcions i protegir-les amb contrasenya per a evitar la modificació dels paràmetres de funcionament de la
instal·lació pel personal no autoritzat. Els comandaments disposaran d’un determinat números de botons per a l’encesa i
apagada general i cridar a les escenes, els botons d’escenes es podran subministrar amb un serigrafiat explicatiu de l’ús
que se li donarà al recinte per a aquesta configuració de sortides.
Panell tàctil
El sistema de control disposarà d’un panell tàctil en color per al muntatge encastat a la paret. Per mig d’aquest mòdul es
podrà controlar totalment un part de la instal·lació i es podrà representar al mateix un petit sinòptic del recinte en qüestió. Hi
haurà la possibilitat d’accionar i regular sortides, gravar i cridar escenes, realitzar funcions de programació i direccionalment, etc. El panell incorporarà un detector de proximitat que encendrà la retroil·luminació de la pantalla quan l’usuari
s’aproximi a ells per a denotar la seva presència amb el recinte a fosques. El panell serà totalment configurable per part de
l’usuari en el que respecta a visualització, tipus de simbologia per a representar els elements de la instal·lació, aspecte de
les tecles per a cridar les diferents escenes, idioma d’operació del panell, etc. En qualsevol moment de l’operació es podrà
cridar a una ajuda en línia que explicarà els passos a seguir depenent del tipus d’acció que s’estigui realitzant.
Sensor de lluminositat exterior
El sistema disposarà d’un sensor general per a tota la instal·lació situat a la part més elevada de l’edifici, aquest sensor estarà composat per un total de vuit cèl·lules fotoelèctriques i un sensor d’infrarojos. El sensor recollirà en tot moment les dades d’il·luminació, tant directa com difosa, en direcció vertical i horitzontal sobre cadascun dels punts cardinals, així com,
l’estat general del cel per mig del sensor d’infrarojos. Totes les dades captades pel sensor seran enviades per mig del bus a
la resta de la instal·lació per al seu posterior processament i explotació. Degut a la seva posició de muntatge, el sensor estarà equipat amb un sistema autònom de calefacció que evitarà la formació de condensació a la coberta exterior evitant així
els errors a les mesures dels sensors. Totes les connexions elèctriques del sensor com a alimentació i bus de comunicació
seran protegides com a elements de seguretat de descàrrega de llamps.
Processador de llum diürna
El tractament centralitzat de la instal·lació es realitzarà per mig dels processadors que siguin necessaris, cadascun d’ells
tindrà capacitat per a controlar 3 busos de camp totalment independents entre sí amb un màxim de 500 sortides del sistema
a cadascun d’ells, 1.500 sortides en total. La connexió entre el processador i els busos de camp es realitzarà mitjançant els
ports de comunicació RS 232 disposats de tal manera al processador, en cadascun d’ells es connectarà una interfície de
comunicació RS 232 disposats per a tal fi al processador, a cadascun d’ells es connectarà un interfície de comunicacions
que permetrà establir la comunicació entre el processador i els elements de camp. El processador disposarà d’un mòdem
per a accés telefònic que permetrà realitzar treballs de teleassistència sobre la instal·lació. Sobre el processador de llum
natural s’instal·larà tot els programari necessari per al correcte funcionament de la instal·lació que anirà per un sistema operatiu estàndard de mercat. El processador disposarà també d’una targeta TCP/IP per la seva connexió a una LAN de treball en cas de ser necessari.
Les funcions següents seran realitzades pel processador de llum natural:
Regulació en funció de la llum natural
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En aquelles zones en les que l’entrada de llum natural sigui suficient, es realitzarà una regulació de les lluminàries en funció
de la llum natural disponible que repercutirà en el confort de l’usuari, així com, en un important estalvi energètic. El processador de llum serà l’encarregat d’ajustar els valors d’il·luminació de cadascuna de les sortides del sistema en funció de les
variacions de la llum natural recollida pel sensor situat a la coberta de l’edifici. El sistema de control permetrà la creació
d’una corba característica de control per a cadascuna de les sortides regulables que utilitzarà per a calcular a cada moment
el valor de sortida necessari per a mantenir uns nivells de il·luminació constants al recinte, siguin quines siguin les variacions normals d’il·luminació natural a l’exterior. Per a les sortides per relé del sistema, es podrà definir una histèresi que determinarà a quins valors de llums natural exterior es produirà el canvi d’estat del relé. Per a realitzar la programació de la
corba de control es gravaran al sistema dos punts amb una lluminositat exterior desigual, un amb molta aportació de llum
natural i un altre amb aportació casi nul, a cadascun d’aquestes circumstàncies es regularan les sortides corresponent a les
lluminàries del recinte en qüestió de manera que la suma de llum artificial i natural es correspongui amb el nivell constant
desitjat en aquesta ubicació. Una vegada guardats els punts el sistema calcularà una recta que els contingui i la utilitzarà
per a ajustar a cada moment el valor de la sortida per a les dades d’il·luminació exterior recollits pel sensor exterior. Per a
cada lluminària es podran gravar diferents corbes de control a cadascuna de les possibles escenes del sistema de control
de manera que al seleccionar una d’aquestes escenes en un recinte el sistema automàticament calcularà els valors de sortida amb la corba de control corresponent a l’esmentada escena. L’usuari en tot moment podrà realitzar variacions sobre el
valor de les lluminàries encara que siguin controlades automàticament pel sistema, es definirà el temps que tardarà la instal·lació en tornar al funcionament automàtic després d’una intervenció manual sobre la mateixa.

Els aparells estan constituïts per una caixa d'alumini segons detall adjunt proveïda de difusor de prismàtic. A l'interior s'allotja un conjunt de bateria-carregador capaç de subministrar un enllumenat autònom equivalent a 8 W fluorescent durant més
d'una hora. No precisen cap tipus de manteniment, cap tipus de precaució, estaran connectats sempre a la xarxa i en el
cas de faltar la tensió d'entrada s'encendran automàticament apagant-se quan torni al tensió.

El nivells mínims de il·luminació d’emergència seran:
Recorreguts d’evacuació
Aparells contra incendis
Ambient anti-pànic
Alt risc

Nivell mínim
1 lux
5 lux
0,5 lux
15 lux

Gestió de temps
El processador de llum natural permetrà la programació d’esdeveniments en funcions d’horaris, dies festius o períodes de
vacances, aquest esdeveniments actuaran sobre qualsevol part de la instal·lació, diferents habitacions, una sola habitació,
grups o sortides individuals, i també es podrà seleccionar en quin tipus de sortida va dirigit l’esdeveniment. Es podrà realitzar funcions estrictament depenent d’horaris o utilitzar l’estat d’altres sortides com a condicions úniques o múltiples de
l’esdeveniment podent així realitzar complexes tasques de programació. Les accions sobre les sortides consistiran normalment en canvis d’escena encara que es podria arribar a enviar comandaments específics al bus com a resultat de
l’esdeveniment, s’indicarà sobre quines sortides es vol actuar, a quina escena s’haurà d’anar i els temps de pas, mentre duri aquests temps de pas les sortides aniran canviant de valor de partida al valor final mitjançant una regulació continua.

6.03.3.- Reglamentació aplicable
Serà d’obligat compliment l’actual reglament electrotècnic per a baixa tensió de 2 d’agost de 2002 (Reial Decret 842/2002,
de 2 d’agost) i les seves instruccions tècniques complementàries i el Codi Tècnic de l’Edificació (Reial Decret 314/2006, de
17 de març).

Gestió de consums
S’introduiran al sistema les dades del número de lluminàries i potència de cadascuna d’elles connectades a cada sortida del
sistema, amb aquestes dades es crearan uns històrics d’hores de funcionament, així com, la potència i energia consumida.
Aquesta aplicació permetrà als tècnics de manteniment tenir una informació fiable de l’envelliment dels elements de la instal·lació i dades puntuals de consums a cada zona de la mateixa.
Gestió d’usuaris
El processador de llum natural realitzarà els treballs d’administració i control d’usuaris, on es podran definir noms d’usuaris,
contrasenyes, àrees de treball per a cada usuari, així com, els drets sobre els diferents programes de control i sobre les accions que podran realitzar a la instal·lació. En el cas que la instal·lació tingui un servidor, aquestes tasques seran realitzades pel mateix.
6.03.2.4.5.- Comunicació via BACnet
La comunicació amb sistemes externs es realitzarà a través d’una passarel·la de comunicacions BACnet que permetrà traduir els comandaments enviats pel sistema de control mitjançant BMS a comandaments BACnet que processaran els sistemes externs i viceversa. Aquesta passarel·la s’instal·larà sobre la xarxa de comunicacions TCP/IP de la instal·lació en la
que estaran connectats els 2 sistemes a comunicar, en ella es definiran totes les taules de programació necessàries per establir les comunicacions. El sistema extern podrà realitzar actuacions sobre qualsevol sortida del sistema, activar-la, desactivar-la o regular-la, així com, obtenir estats de les mateixes o de parts de la instal·lació. La quantitat de passarel·les a instal·lar dependran de la quantitat de variables que es pretenen comunicar entre els 2 sistemes.

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ.
1

INTRODUCCIÓ

El sistema de climatització disposarà de les següents característiques:





2

Instal·lació d’una bomba de calor amb recuperació d’energia per a la climatització.
Instal·lació d’inductors per a la climatització del les diferents zones.
Instal·lació d'una xarxa de conductes de Planxa d’acer galvanitzat i climaver neto per a la climatització i la ventilació de
l’edifici.
Regulació local mitjançant sondes de temperatura ambient.. Regulació Centralitzada mitjançant estacions a la sala
tècnica de climatització.
INSTAL·LACIÓ

Dels col·lectors partiran els diferents circuits per a l’alimentació dels inductors. Aquesta canonada es realitzarà amb PPR totalment aïllada.
6.03.2.6.- Enllumenat d’emergència
Tal com es preceptiu en un local de pública concurrència, s'ha previst la instal·lació de varis plafons compostos d'una bateria autònoma per a obtenir enllumenat d'emergència, els quals s'han situat en llocs adequats per a obtenir el màxim rendiment de la llum que emetien donada la funció d'enllumenat de seguretat i en aquells que eventualment poden existir circulació de persones.

3

SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ D’AIRE

A partir de cada unitat climatitzadora de zona, la impulsió i el retorn de l'aire es realitzarà en baixa velocitat, mitjançant els
següents tipus de conductes:
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Conducte rectangular de xapa galvanitzada de 1 o 0,80 mm de gruix, tipus sendzinic amb recobriment de zinc, reforç a
les seves cares del tipus punt de diamant i amb unions en perfil Metu.
Els conductes metàl·lics aniran aïllats exteriorment amb llana de roca protegida per una cara amb barrera de vapor.
Els elements de difusió d’aire seran difusors o bé reixetes segons necessitats.
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3.2.- Instal·lació de columna seca
Aquest establiment NO necessitarà disposar d'una instal·lació de columna seca pel fet de tractar-se d'una activitat d'ús assimilable a pública concurrència i tenir una alçada d’evacuació INFERIOR a 24 m, segons capítol 1 Secció SI 4 del DBSI.
3.3.- Instal·lació de BIES

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
1.- Introducció
El sistema de prevenció d'incendis estarà format bàsicament per:
-una instal·lació d'alarma, amb polsadors manuals d’activació.
-una xarxa de detectors iònics de fums a tot l’edifici.
-i alarmes interiors i exterior òptic-acústica.
El sistema d'extinció d'incendis estarà format bàsicament per:
-extintors d’eficàcia segons la zona a protegir.
-Boques d’incendi equipades (BIE)
-hidrant d’incendis exterior.
A banda, l’edifici disposarà d’una xarxa de receptors d’enllumenat d’emergència i senyalització i de la col·locació de pictogrames.

Pel fet que l’establiment tindrà una superfície construïda superior a 500 m2 i el seu ús serà pública concurrència, d’acord al
capítol 1 Secció SI 4 del DB Seguretat en cas d’incendi, SI caldrà una instal·lació de BIEs.
El criteri de disseny de la instal·lació d'equips de mànega d'incendi ha estat el especificat al “Real Decreto 513/2017, de 22
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios” i “Corrección de errores del
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.”
3.4.- Instal·lació de detecció i alarma.
Al tenir la superfície construïda que supera els 1.000 m2 i el seu ús serà pública concurrència, s’instal·larà detectors d’incendis en tota l’activitat conforme al capítol 2 de la Secció 1 del Document Bàsic (Capítol 1 Secció SI 4 del
DB).
Aquesta instal·lació fa possible la transmissió d’un senyal (automàticament mitjançant detectors o manualment mitjançant
polsadors) des del lloc on es produeix l'incendi fins a una centraleta vigilada, així com la posterior transmissió de l’alarma
des d’aquesta centraleta als ocupants. Aquesta alarma es pot activar automàticament i manualment.

2.- Criteris de disseny

-

Xarxa de detectors de fums analògics multiplexats de superfície. Seran detectors lògics interactius amb algorisme
programable per cada detector, alimentats de cable "bus" i distribuïts per tot l'edifici

-

Xarxa de polsadors d'emergència, ubicats en les centralitzacions d'elements d'extinció d'incendis.

-

Xarxa de campanes d'avis d'alarma, ubicats en les centralitzacions d'elements d'extinció d'incendis.

-

La centraleta de detecció tindrà les sortides per controlar el següent:

-

Sirenes d’alarma d’incendis

Els criteris de disseny utilitzats en el projecte són els següents:
- Quant a la instal·lació d’extinció d’incendis, centralització màxima dels conjunts d’extinció manual a cada zona.
- Quant a la instal·lació de BIEs, centralització màxima dels conjunts d’extinció.
- Quant a la instal·lació de detecció, cobertura en tot l’edifici mitjançant detectors de fums i polsadors d’alarma.
- Quant a la instal·lació d’alarma, cobertura de tot l’edifici mitjançant, polsadors d’emergència i campanes d’alarma. A
banda, s’instal·larà una sirena acústic-òptica exterior.
- Quant a la instal·lació d’enllumenat d’emergència i senyalització, la cobertura de tot l’edifici amb receptors
d’enllumenat d’emergència i senyalització, fent especial incidència en passos i sortides d’evacuació.
.
3.- Sistemes d’extinció i detecció d’incendis
3.1.- Instal·lació d’extintors

3.5.- Instal·lació d’alarma
Al tenir una ocupació que supera les 500 persones i el seu ús serà pública concurrència, s’ha d’instal·lar una instal·lació d’alarma en tota l’activitat conforme al capítol 2 de la Secció 1 del Document Bàsic (Capítol 1 Secció SI 4
del DB).
En el nostre cas l’haver una instal·lació de detecció de incendis formada per detectors de fums s’instal·larà també sirenes
d’alarma per donar l’avís d’alarma i augmentar la seguretat del local.

El criteri de disseny de la instal·lació d’extintors d’incendi ha estat el especificat en la Secció SI4 del DBSI. És disposaran
extintors en número suficient per a que el recorregut real a cada planta des de qualsevol origen d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 metres i en les zones de risc especial conforme al capítol 2 de la Secció 1 d’aquest DB.

Aquesta instal·lació fa possible la transmissió d'una senyal d’avís d'alarma als ocupants de l’edifici, activant-se de manera manual.

Cadascun dels extintors tindrà una eficàcia com a mínim 21 A - 113 B.

La instal·lació estarà formada bàsicament per:

A banda, s’ha previst per a la protecció contra el "foc elèctric", extintors de 5 kg de CO2. També s'ha previst la ubicació d’un
extintor de CO2, en zona cuina.
Els extintors es disposaran de forma tal que puguin ser utilitzats de manera ràpida i fàcil; es situaran en els paraments de
tal forma que l'extrem superior de l'extintor es trobi a una alçada menor que 1.70 metres.
S'ha previst una instal·lació dels següents tipus d'extintors:
- extintors manuals de 5 kg de CO2 d'eficàcia 34B.
- extintors manuals de 6 kg de pols polivalent d'eficàcia 21A-113B.

-

Punts d’activació manual de l'alarma, que s’anomenaran polsadors d’emergència.
Xarxa de sirenes d'avís d'alarma amb flash lluminós.

.
4.- Instal·lació d’enllumenat d’emergència i senyalització
Els edificis despondran d’un enllumenat d’emergència que, en cas de errada de l’enllumenat normal, subministri la
il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris de manera que poden abandonar l’edifici, per evitar les situacions de pànic i permeti la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjos de protecció existent.
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Disposaran d'una instal·lació d'enllumenat d'emergència i senyalització les següents zones:
-

Tots els recintes amb una ocupació més gran de 100 persones.
Els recorreguts generals d’evacuació, conforme es defineixen en l’annex A de DB SI.
Aparcaments tancats o coberts la qual superfície construïda superi de 100 m2, incloent els passadissos i les escales que condueixen fins l’exterior o fins les zones generals de l’edifici.
Locals de risc especial i serveis generals de planta en edificis d’accés públic.
Locals que tenen equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis i els de risc especial
indicats en DB-SI 1;
Els lavabos generals de planta en edificis d’ús públic.
Llocs en els que s’ubica els quadres de distribució o d’accionament de la instal·lació d’enllumenat de les
zones abans esmentades.
Les senyals de seguretat.
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6.- Instal·lació de pictogrames de senyalització
6.1.- De senyalització d’evacuació i sistemes d’extinció i d’avis d’incendis
S'ha previst la col·locació dels següents tipus de pictogrames de senyalització:
1. d'equips d'extinció i avís d'incendi:
-

2. de senyalització d'evacuació:

La posició i característiques d’aquestes lluminàries complirà amb les següents condicions:
a)
b)

Es situarà almenys a 2 m per damunt del nivell de terra;
Es despondrà una en cada porta de sortida i en posicions en les que sigui necessari destacar un perill potencial o
l’emplaçament d’un equip de seguretat. Com a mínim es despondrà en els següents punts:

-

a)
b)
c)

Les característiques de la instal·lació complirà amb les següents condicions:

3.- La instal·lació complirà les següents condicions de servei, durant 1 hora com a mínim, a partir de l'instant que es produeixi la fallada:
-

-

-

-

En les vies d’evacuació la qual amplada no superi de 2 m, la il·luminació horitzontal a terra ha de ser, com a mínim, 1 lux a lo llarg de l’eix central i 0,5 lux en la banda central que compren almenys la meitat de l’amplada de la
via, Les vies d’evacuació amb amplada superior a 2 m poden ser tractades amb varies bandes de 2 m d’amplada,
com a màxim.
En els punts en els que estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció contra incendis
d’utilització manual i els quadres de distribució de l’enllumenat, la il·luminació horitzontal serà de 5 lux, com a mínim.
A lo llarg de la línia central d’una via d’evacuació, la relació entre la il·luminació màxima i la mínima no ha de ser
major que 40:1.
Els nivells de il·luminació establers han de obtindré considerant nul el factor de reflexió sobre parets i sostres i
contemplant un factor de manteniment que engloba la reducció del rendiment lluminós degut a la brutícia de les
lluminàries i l’envelliment de les làmpades.
Amb la fi d’identificar els colors de seguretat de les senyals, el valor mínim de l’índex de rendiment cromàtic Ra
de les làmpades serà 40.

Aquests receptors s’instal·laran en dependències amb ocupació de persones i en vies d’evacuació i sortida.
Aquest equips hauran d’estar homologats i tenir característiques d’acord amb les normes UNE 20062:1993, UNE
20392:1993, UNE-EN 60598-2-22:1999, UNE-EN 60598-2-22:1999 CORR 2006, UNE-EN 60598-2-22/A1:2003 i CTE.
La situació d'aquests equips queda perfectament reflectida en els plànols adjuntats.

de sortida.
de direcció cap a la sortida.
d'escales d’evacuació

Segons el capítol 2 de la Secció SI 4 del DB Seguretat en cas d’incendi, la senyalització de les instal·lacions manuals
de protecció contra incendis (extintors, boques d’incendis, polsadors manuals d’alarma i dispositius de sistemes
d’extinció) es tenen de senyalitzar mitjançant les senyals definides en la norma UNE 23033-1 la qual dimensió serà:

-

-en les portes existents en els recorreguts d’evacuació
-en les escales, cada tram d’escala rebrà il·luminació directa;
-en qualsevol altre canvi de nivell
-en els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos;

1.- La instal·lació serà fixa, estarà prevista de font pròpia d'energia i caldrà que entri automàticament en funcionament al
produir-se una fallada d'alimentació a les instal·lacions d'enllumenat normal, entenent-se per fallada la baixada de la tensió
d'alimentació per sota del 70 % del seu valor nominal.
2.- L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’arribar almenys el 50 % del nivell d’il·luminació demanat al cap
dels 5 s i el 100 % a els 60 s.

d'extintors.
de boques d'incendi equipades.
de polsadors d'emergència.

-

210x210 mm quan la distància d’observació de la senyal no excedeixi de 10 m;
420x420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 y 20 m;
594x594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 30 m.

-

Les senyals han de ser visibles inclús en cas de fallada en el subministri d’enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa ha de complir l’establer en la norma UNE 23035-4:1999.

-

Segons el capítol 7 de la Secció SI 3 del DB Seguretat en cas d’incendi, la senyalització dels medis d’evacuació
s’utilitzaran les senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència, defenides en la norma UNE 23034:1988, conforme els
següents criteris:
a)

Les sortides de recinte, planta o edifici tindran una senyal amb el retol “SORTIDA”, exepte en edificis d’ús Residencial Habitatge i, en altres usos, quan es tracte de sortides de recintes la qual superfície no superi de 50 m2, siguin fàcilment visibles des de tot punt dels recintes i els ocupants estiguin familiaritzats amb l’edifici.

b)

La senyal amb el rètol “Sortida d’emergència” ha de utilitza en tota sortida prevista per a ús exclusiu en cas
d’emergència.

c)

Han de tenir senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d’evacuació des de el que
no es veu directament les sortides o els seus senyals indicatives i, en particular, enfront a tota sortida d’un recinte
amb una ocupació major que 100 persones que accedeix lateralment a un passadís.

d)

En els punts dels recorreguts d’evacuació en els que existeixen alternatives que poden induir a error, també es
despondrà les senyals antes citades, de forma que queda clarament indicada l’alternativa correcta. Tal es el cas
de determinades encreuaments o bifurcacions de passadissos, així com d’aquelles escales que, en la planta de
sortida de l’edifici, continuen el seu traçat fins plantes baixes, etc.

e)

En dites recorreguts, junt a les portes que no siguin sortida i que poden induir a error en l’evacuació ha de tenir la
senyal amb el rètol “Sense sortida” en lloc fàcilment visible però ningun cas sobre les fulles de les portes.

f)

Les senyals es tindran de forma coherent amb l’assignació d’ocupants que es pretengui fer a cada sortida, conforme a l’establer en el capítol 4 de la Secció SI 3.
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g)

Les dimensions de les senyals serà:
1.- 210x210 mm quan la distància d’observació de la senyal no excedeixi de 10 m;
2.- 420x420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 i 20 m;
3.- 594x594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 30 m.

-

7.- Comportament davant del foc dels elements constructius i materials compartimentació en sectors d’incendis.
7.1.- Compartimentació en sectors d’incendi.

Si l’edifici té més d’una planta, la superfície construïda de cada sector d’incendis no ha de superar de 2.500 m 2.
Quan tingui una única planta, no es precís que estigui compartimentada en sectors de incendis.

Sector baix
rasant

Sector sobre rasant en edifici
amb alçada d’evacuació
≤ 15 m

15 < h ≤ 28 m h > 28 m
EI 120

EI 120

Residencial habitatge, Residencial Públic, Docent, Administratiu

EI 120

EI 60

EI 90

EI 120

Comercial, Pública Concurrència, Hospitalari

EI 120(5)

EI 90

EI 120

EI 180

EI 120(7)

EI 120

EI 120

EI 120

EI2 t-C5 sent t la meitat del temps de resistència al
foc que requereix a la paret en la que es troba, o
bé la quarta part quan el pas es realitza a través
d’un vestíbul de independència i de dos portes.

(1) Considerant

l’acció del foc a l’ interior del sector, excepte en el cas dels sectors de risc mínim, en
els que únicament és precís considerar des de l’exterior del mateix.
Un element delimitador d’un sector d’incendis pot precisar una resistència al foc diferent al considerar l’acció del foc per la cara oposada, segons quin sigui la funció de l’element per a
l’esmentada cara: compartimentar una zona de risc especial, una escala protegida, etc.

(3)

(4)

(7)

EI 180 si es un aparcament robotitzat.

7.1.1.- locals i zones de risc especial

Taula 2.1 Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en els edificis
Mida del local o zona
S = superfície construïda

Ús previst edifici o establiment

V = volum construït
S o V de
projecte

EI 120

(2)

Resistència al foc exigible a les parets que separen l’aparcament de zones d’altre ús. En relació
amb el forjat de separació, veure nota (3)

Resistència al foc

Sector de risc mínim en edifici de qualsevol ús No s’admet

Portes de pas entre sectors de incendis

EI 180 si l’alçada d’evacuació de l’edifici es més gran de 28 m.

(6)

 Ús del local o zona

Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendis(1)(2)

Aparcament(6)

(5)

Els edificis podran albergar zones o locals de risc especial, que podran ser de tipus alt, mitjà o baix, segons els criteris de
la taula següent:

Per l’ús previst del nostre edifici o establiment, pública concurrència les condicions de compartimentació en sectors
d’incendis serà, d’acord capítol 1 Secció SI 1 DBSI:

Parets i sostres(3) que separen al sector
considerat de la resta de l’edifici, sent el
seu ús previst(4)
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Com alternativa pot adoptar-se el temps equivalent d’exposició al foc, determinat conforme a
l’establert a l’apartat 2 de l’annex SI B.
Quan el sostre separa d’una planta superior ha de tenir almenys la mateixa resistència al foc que
s’exigeix a les parets, però amb la característica REI en lloc de EI, al tractar-se d’un element portant i compartimentador d’incendis. En canvi, quan sigui una coberta no destinada a cap activitat,
ni prevista per a ser utilitzada en l’evacuació, no es precís tenir una funció de compartimentació
d’incendis, pel que solament s’ha d’aportar la resistència al foc R que li correspongui com element
estructural, excepte en les franges a les que fa referència el capítol 2 de la Secció SI 2, en les que
dita resistència ha de ser REI.
La resistència al foc del sòl en funció de l’ús al que estigui destinat la zona existent a la planta inferior. Veure apartat 3 de la Secció SI 6 del DBSI.

Sense
Risc

Risc Baix

Risc Mig

Risc Alt

En qualsevol Edifici o establiment
 Tallers de Manteniment, magatzems
d’elements combustibles (mobiliari, neteja,
llenceria), arxius de documents, dipòsits de
llibres.

-

 Magatzem de residus

-

 Aparcaments de vehicles fins a 100 m2

-

 Cuina segons potència instal·lada P

-

(1)(2)

 Bugaderia, vestuaris de personal, Camerinos(3)

-

 Sales de Calderes amb potència útil nominal P

-

 Sales de màquines d’instal·lacions de climatització (UTAs, climatitzadors i ventiladors)

-

100<V

200<V

≤200 m3

≤400 m3

5<S

15<S

≤15 m2

≤30 m2

-

- Refrigerant halogenat

-

 Magatzem de combustibles només per calefacció

20<P

30<P

≤30 kW

≤50 kW

20<S

100<S

≤100 m2

≤200 m2

70<P

200<P

≤200 kW

≤600 kW

En tot cas

 Sala de grup electrogen

En tot cas
P≤400 kW

-

 Local de comptadors elèctrics i quadres
generals de distribució

major que 300ºC

sec o

P>400 kW
S>3 m2

Risc
Baix

En tot cas

-

En tot cas

-

En tot cas

 Centre de Transformació:
- Aparells amb aïllaments dielèctrics
líquid amb un punt d’inflamació

S>30 m2

En tot cas

 Sales de maquines frigorífiques:
- Refrigerant amoníac

V>400 m3

P>50 kW
S>200 m2
P>600 kW
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En usos distints d’Hospitalari i Residencial públic no es consideren locals de risc especial les cuines les quals els
seus aparells estiguin protegits amb un sistema automàtic d’extinció. En el capítol 1 de la secció SI4 d’aquest DB,
s’estableix que aquest sistema ha d’existir quan la potència instal·lada excedeix de 50 kW.

- Aparells amb aïllaments dielèctrics
amb un punt d’inflamació que no superi els
300ºC i potència instal·lada P:

-

- total

P≤2520kV
A

- en cada transformador

-

P≤630kVA

- Sala de màquines d’ascensors

-

En tot cas

2520<P
≤4000kVA

P>400kVA

630<P

P>1000kV
A

≤1000kVA

(2)

- Els conductes han de ser independents de cap altre extracció o ventilació i exclusius per cada cuina. Han de
disposar de registre per inspecció i neteja en els canvis de direcció amb angles més grans de 30º i cada 3 m
com a màxim de tram horitzontal. Els conductes que circulen per l’interior de l’edifici, així com, els que circulen
per la façana a menys d’1,50 metres de distància de zones de la mateixa que no siguin, com a mínim, EI 30 o
de balcons, terrasses o forats practicables tindran una classificació EI 30.

Residencial vivenda
- Trasters(4)

-

50<S

100<S

≤100m2

≤500m2

100<V

200<V

≤200 m3

≤400 m3

S>500m2

No han d’existir comportes tallafocs a l’interior d’aquest tipus de conductes, pel qual el seu pas a través
d’elements de compartimentació de sectors d’incendis s’ha de resoldre de la forma que indica l’apartat 3
d’aquesta secció.

Hospitalari
- Magatzems de productes farmacèutics

-

- Esterilització i magatzems annexes

-

- Laboratoris clínics

-

V>400 m3

- Els filtres han d’estar separats dels focus de calor més d’1,20 metres si són de tipus parrilla o de gas, i més de
0,50 metres si són d’un altre tipus. Han de ser fàcilment accessibles i desmuntables per la seva neteja, tenir una
inclinació més gran de 45º i tenir una plata de recollida de grasses que condueixin aquestes cap a un recipient
tancat, el qual la capacitat ha de ser mes petita de 3 litres.

En tot cas
V≤350 m3

350<V
≤500 m3

V>500 m3

- Els ventiladors compliran les especificacions de la norma UNE-EN 12101-3: 2002” Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánico” i tindran una classificació de F400 90.

Administratiu
- Impremta, reprografia, i locals annexes, com
magatzems de paper o de publicacions, enquadernacions...

-

100<V

200<V

≤200 m3

≤500 m3

V>500 m3

Residencial Públic
- Guarda-robes i custodia d’equipatges

-

S≤20 m2

20<S
≤100m2

S>100 m2

Comercial
- Magatzems amb una densitat de càrrega de
foc ponderada i corregida (Qs) dels productes sigui(5)

-

450<Qs≤
850MJ/m2

850<Qs≤
3.400
MJ/m2

- Magatzems que la seva superfície sigui:
- En recintes no situats per sota la
planta de sortida de l’edifici:

-

S<2000
m2

S<600 m2

- Amb instal·lació automàtica d’extinció
- Sense instal. automàtica d’extinció

Qs>3.400
MJ/m2
S<25m2 i
altura
d’evac.
<15 m

(1)

Inclouen els que comuniquen directament amb zones d’ús de garatge d’edificis de vivendes.

(5)

La determinació de Qs pot fer-se conforme al què està establert al “Reglamento de seguridad contra incendios en
establecimientos industriales”. Es recorda que en l’àmbit d’aplicació d’aquest DB, els magatzems que tinguin una
càrrega superior a 3x106 MJ es regulen en l’altre Reglament, encara que sigui d’Ús Comercial.

Les portes de pas a un local de risc especial seran EI2 45-C5, com a mínim. Quan aquest pas es realitzi mitjançant un vestíbul previ seran 2xEI2 30-C5, com a mínim, igual que les altres portes del vestíbul.
En quant a les característiques constructives dels locals i zones de risc especial, cal complir les següents condicions de
resposta al foc.
Taula 2.2 Condicions de les zones de risc especial integrades en els edificis(1)
Característica

Risc Baix

Risc Mig

R 90

R 120

Risc Alt
R 180

EI 90

EI 120

EI 180

-

Sí

Sí

S<1000
m2

S<300 m2

No permès

-

S<800 m2

No permès

No permès

Vestíbul d’independència a cada comunicació de la
zona amb la resta de l’edifici

-

S<400 m2

No permès

No permès

Portes de comunicació amb la resta de l’edifici (5)

EI2 45-C5

2 x EI2 30C5

2 x EI2 30-C5

Màxim recorregut d’evacuació fins alguna sortida
del local (6)

≤ 25 m (7)

≤ 25 m (7)

≤ 25 m (7)

Pública concurrència
- Taller o magatzem de decorats, vestuaris,
etc.

zones de lavabos no computen a efecte de càlculs de la superfície construïda.

(4)

-

- Amb instal·lació automàtica d’extinció
- Sense instal. automàtica d’extinció

(3) Les

Resistència al foc de l’estructura portant (2)

- En recintes situats per sota la
planta de sortida de l’edifici:

Els sistemes d’extracció de fums de cuines han de complir les condicions especials següents:
- Les campanes han d’estar separades com a mínim 50 cm de qualsevol material que no sigui A1.

-

100<V
≤200 m3

V>200 m3

Per la determinació de la potència instal·lada només es consideraran els aparells destinats a la preparació
d’aliments. Les fregidores i les paelles basculants es computaran a raó d’1 kW per cada litre de capacitat, independentment de la potència que tingui.

Resistència al foc de les parets i sostres
paren la zona de la resta de l’edifici (2)(4)

(3)

que se-

(1)

Les condicions de reacció al foc dels elements constructius es regulen en la taula 4.1 del capítol 4
d’esta Secció.

(2)

El temps de resistència al foc no ha de ser menor que l’establert per l’estructura portant del conjunt de l’edifici, d’acord amb l’apartat SI 6, excepte quan la zona es trobi baix una coberta no pre-
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(3)

(4)

vista per l’evacuació i la qual errada no suposi risc per l’estabilitat d’altres plantes ni para la compartimentació contra incendis, en el qual cas pugui ser R 30.

Aparcaments

A2-s1,d0

A2FL-s1

Passadissos, escales protegides i hospitalari

B-s1,d0

CFL-s1

Quan el sostre separi d’una planta superior ha de tenir almenys la mateixa resistència al foc que
s’exigeix a les parets, però amb la característica REI en lloc de EI, al tractar-se d’un element portant i compartimentador d’incendis. En canvi, quan sigui una coberta no destinada a cap activitat,
ni prevista per a ser utilitzada en l’evacuació, no precisa tenir una funció de compartimentació
d’incendis, pel que solament ha de portar la resistència al foc R que li correspongui com a element estructural, excepte a les franges a les que fa referència el capítol 2 de la Secció SI 2, en les
que dita resistència ha de ser REI.

Recintes de risc especial (5)

B-s1,d0

BFL-s1

Espais ocults no estancs: patis, fals sostre, sòls aixecats, etc.

B-s3,d0

BFL-s2(6)

Considerant l’acció del foc a l’interior del recinte.
La residencia al foc del terra es funció de l’ús al que estigui destinat la zona existent a la planta inferior. Veure apartat 3 de la secció SI 6 del DB.

(5)

(1)

Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de les parets, del conjunt dels sostres o del conjunt de sòl del recinte considerat.

(2)

Inclou les canonades i conductes que estan instal·lats per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. Quan es tracte de canonades amb aïllament tèrmic lineal, la classe de reacció al foc serà la que s’indica, però incorporant el subíndex L.

(3)

Inclou a aquelles materials que constituïen una capa continguda a el interior del sostre o paret i
que no estigui protegida per una capa que sigui EI 30 com a mínim.

(4)

Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides. Exclou el interior de vivendes. En ús Hospitalari s’aplicaran les mateixes condicions que en passadissos i escales protegides.

(5)

Veure el capítol 2 d’aquesta secció.

(6)

Es refereix a la part inferior de la cavitat. Per exemple, en la cambra dels fals sostre es refereix al
material situat a la cara superior de la membrana. En espais com clara configuració vertical (per
exemple, patis) està condició no és aplicable.

Les portes dels vestíbuls d’independència han d’obrir cap a l’interior del vestíbul.

(6) El

recorregut d’evacuació per a l’interior de la zona de risc especial ha de ser tingut en comte en
el còmput de la longitud dels recorreguts d’evacuació fins les sortides de planta.

(7)
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Podrà augmentar un 25 % quan la zona estigui protegida amb una instal·lació automàtica
d’extinció.

En el cas objecte d’aquest projecte, segons la taula 2.1, del Capítol 2 Secció SI 1 DBSI, tenim:
- SALA DE QUADRES GENERALS DE DISTRIBUCIÓ. La sala de comptadors serà de RISC ESPECIAL BAIX està
situada en la sala situada en la planta baixa.
7.2.- Comportament davant del foc dels elements constructius i materials
Les exigències del comportament davant del foc d'un element constructiu es defineixen pels temps durant els quals aquest
element ha de mantenir segons el RD 842/2013 de 31 octubre, pel que s’aprova la classificació i els elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant el foc aquelles condicions següents que li
siguin aplicables:
-

Estabilitat o capacitat portant

-

Absència d’emissió de gasos inflamables per la cara no exposada.

-

Estanquitat al pas de flames o gasos calents.

-

Resistència tèrmica suficient per a impedir que es produeixin a la cara no exposada temperatures superiors a les
que s’estableixen a l'esmentada norma UNE.

2.- Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques (cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.) es regulen en la seva reglamentació específica.
3.- Els elements tèxtils de la coberta integrades en edificis, tal com carpes, seran classe M2 conforme a UNE 23727:1990
“Assaig de reacció al foc dels materials de construcció. Classificació dels materials utilitzats en la construcció”.
4.- Als edificis i establiments d’ús Pública Concurrència, els elements decoratius i de mobiliari compliran les següents condicions:
a) Butaques i seients fixes que formen part del projecte:
 Tapís: passar l’assaig segons les normes següents:

La reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari

-

UNE-EN 1021-1:2006 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari tapís - Part 1: font de ignició: cigarreta
en combustió”.

-

UNE-EN 1021-2:2006 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari tapís – Part 2: font de ignició: flama
equivalent a un llumí”.

b) Elements tèxtils sospesos, com telons, cortines, cortinatges, etc.;

La reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari segons el capítol 4 secció SI 1 del DBSI serà:
1.- Els elements constructius ha de complir les condicions de reacció al foc que s’estableix a la taula següent:

 Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Tèxtils i productes tèxtils. Comportament al foc. Cortines i
cortinatges. Esquema de classificació”.

La resistència al foc de l’estructura
Revestiments(1)
Situació de l’element
Zona ocupables(4)

De Sostres i parets(2)(3)
C-s2,d0

De

sols(2)
EFL

1.- Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (inclou forjats, bigues i suports),és suficient si:
a) arriba la classe indicada a la taula 3.1 o 3.2 que representa el temps en minuts de resistència davant l’acció representada per la corba normalitzada temps temperatura

PROJECTE BÀSIC PER LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS

Taula 3.1. Resistència al foc suficients dels elements estructurals
Ús del sector d’incendi considerat(1)

Plantes soterrani

Vivenda unifamiliar(2)

R 30

Plantes sobre rasant alçada
d’evacuació de l’edifici
< 15 m

< 28 m

≥ 28 m

R 30

-

-

Residencial vivenda, Residencial Públic, Docent, Administratiu

R 120

R 60

R 90

R 120

Comercial, Pública Concurrència, Hospitalari

EI 120(3)

R 90

R 120

R 180

Aparcament (Edifici d’ús exclusiu o situat sobre altre ús)
Aparcament (situat baix un ús diferent)

R 90
R 120(4)

(1)

La resistència al foc suficient d’un sòl és la que resulta al considerar com sostre del sector
d’incendi situat sota aquest sòl.

(2)

En vivendes unifamiliars agrupades o adossades, els elements que formen part de l’estructura
comú tindrà la resistència al foc exigible a edificis d’ús Residencial Vivenda.

(3)

R 180 si l’alçada d’evacuació de l’edifici supera els 28 m.

(4)

R 180 quan es tracte d’aparcaments robotitzats.

El sistema estructural de l’edifici està format per una estructura de formigó la qual complirà amb l’estabilitat al foc
(R) que necessitem a les plantes.
Taula 3.2. Resistència al foc suficients dels elements estructurals de zones de risc especial
integrades als edificis(1)
Risc especial baix

R 90

Risc especial mig

R 120

Risc especial alt

R 180

(1)

No serà inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici excepte quan la zona es troba sota una coberta no prevista per l’evacuació i l’errada de la qual no suposi risc per l’estabilitat
d’altres plantes ni per a la compartimentació contra incendis, que en aquest cas pot ser R 30.
La resistència al foc suficient d’un terra és la que resulta al considera com sostre del sector de incendis situat baix aquest sol.

2.- Les estructures de cobertes lleugeres no previstes per a ser utilitzades a l’evacuació dels ocupants i l’alçada respecte
de la rasant exterior no superi de 28 m, així com, els elements que únicament sostenen les cobertes, podrà ser R 30
quan la seva errada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments pròxims, ni comprometre l’estabilitat
d’altres plantes inferiors o la compartimentació dels sectors d’incendi. A tals efectes, pot considerar com lleugera aquella coberta carrega permanent de la qual no superi els 1 kN/m2.
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 07/05/18

Pàg.:

1

NIVELL 3: Subcapítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol
01.01.01
Enderrocs
12.397,52

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 07/05/18

Pàg.:

2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.236.196,96
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol

01.02.01

Condicionament del terreny

21.213,96

NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
BIBLIOTECA SCA
1.236.196,96

Subcapítol

01.02.02

Fonamentació

78.632,42

1.236.196,96

Capítol

01.02

Sustentació i adequació del terreny

99.846,38

Subcapítol

01.03.01

Estructura

182.600,31
182.600,31

Capítol

01.01

Treballs previs i enderrocs

12.397,52

Capítol

01.03

Sistema estructural

Subcapítol

01.04.01

Soleres

Subcapítol

01.04.02

Cobertes

87.638,30

Subcapítol

01.04.03

Façanes

66.569,34

Subcapítol

01.04.04

Fusteries i manyeria

94.845,19

Capítol

01.04

Sistema d'envolvents i acabats exteriors

Subcapítol

01.05.01

Compartimentació vertical

19.697,44

Subcapítol

01.05.02

Fusteria interior

14.622,97

Subcapítol

01.05.03

Revestiments paraments verticals

14.564,83

263.617,66

9.769,50

Subcapítol

01.05.04

Revetiments paraments horitzontals

18.929,86

Capítol

01.05

Sistema de compartimentació i d'acabats interiors

63.019,77

Subcapítol

01.06.01

Sanejament (Pluvials i Residuals)

10.543,95

Subcapítol

01.06.02

Fontaneria i Aparells Sanitaris

24.853,29

Subcapítol

01.06.03

Electricitat i Enllumenat

120.609,13

Subcapítol

01.06.04

Climatitzacio i Ventilació

152.276,98

Subcapítol

01.06.05

Sistema de Protecció Contra Incendis

Subcapítol

01.06.06

Protecció i Seguretat

Subcapítol

01.06.07

Audiovisuals, Comunicació i Veu i dades

Subcapítol

01.06.VV

Escomeses

Capítol

01.06

Sistema de Condicionament i Instal·lacions

16.999,17
6.562,31
12.050,05
13.046,00
356.940,88

Subcapítol

01.07.01

Mobiliari

82.535,00

Capítol

01.07

Equipament

82.535,00

Subcapítol

01.08.01

Urbanització general: pavimentació i jardineria

163.225,26

Capítol

01.08

Urbanització dels espais exteriors

163.225,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.224.182,78
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Treballs previs i enderrocs
12.397,52
Capítol

01.02

Sustentació i adequació del terreny

Capítol

01.03

Sistema estructural

182.600,31
263.617,66

Capítol

01.04

Sistema d'envolvents i acabats exteriors

Capítol

01.05

Sistema de compartimentació i d'acabats interiors

Capítol

01.06

Sistema de Condicionament i Instal·lacions

Capítol

01.07

Equipament

Capítol

01.08

Urbanització dels espais exteriors

Capítol

01.SS

Seguretat i Salut

Obra

01

BIBLIOTECA SCA

99.846,38

63.019,77
356.940,88
82.535,00
163.225,26
12.014,18
1.236.196,96

euros

euros
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