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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

L’objecte del present document és la redacció del Projecte Bàsic del tancament de la pista esportiva i nova 
construcció de vestidors i urbanització de l’entorn de l’IES Camí del Mar, a Calafell (Baix Camp). 

La parcel·la del projecte forma part del Sistema d’Equipaments municipals, es troba dins del sol urbà consolidat i 
en gran part lliure d’edificacions existents, tot i que amb l’existència de la pista esportiva objecte del projecte, 
dotada d’una coberta. A la mateixa parcel·la es troben les edificacions i espais exteriors de joc de l’INS Camí de 
Mar. 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
de Calafell amb data de Juliol 2010. 

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE 
RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui 
d’aplicació. Veure ANNEX COMPLIMENT NORMATIVA. 

MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 

El projecte proposa la construcció d’un nou vestidor i realitzar el tancament de la pista esportiva existent. 
L’actuació també contempla la urbanització del seu entorn i organitzar els espais annexes. Aquestes 
actuacions s’ajustaran als requeriments tècnics i als criteris funcionals, de seguretat i d’habitabilitat fixats pel 
Consell Català de l’Esport. L’activitat preferent seran els esports de pista interior, com l’hoquei patins i el 
futbol sala. El programa de necessitats s’ajustarà als condicionaments i exigències de la modalitat com al bé 
de la parcel·la on es situarà. 

La parcel·la té 13.278,77m2 i una forma irregular a la que s’accedeix des de dos carrers diferents. A l’extrem 
nord des del Carrer de Joan Nin, que dóna accés a la pista d’esports d’interior i als futurs vestidors. A 
l’extrem oposat, al sud de la parcel·la hi ha el Carrer de Jaume Pallarès, que dóna accés a l’IES Camí del 
Mar. Ambdós carrers conflueixen amb el Rambla Nova a la cantonada oest de la parcel·la. Al límit de 
parcel·la del costat Nord est s’hi alinea la tanca de separació amb un solar actualment utilitzat com a 
aparcament en superfície i qualificat com a Habitatge Protegit pel Planejament Vigent. 

La cota topogràfica del solar es troba entre els 17 i 19,5 metres sobre el nivell del mar. El terreny té un 
lleuger pendent des de la façana del Carrer de Jaume Pallarès cap al nord i oest. 

La pista esportiva sobre la que es projecta la coberta i els vestidors associats es recolza al límit nord de la 
parcel·la i adossat a la tanca de la finca. Deixant a l’altre costat del límit del front de solar una franja de 
separació que garanteix la distancia de 3m entre les edificacions veïnes. S’aprofita per crear un accés 
directe des del carrer de Joan Nin, que permeti aprofitar l’equipament esportiu sense la necessitat d’entrar a 
l’INS Camí de Mar. 

Amb aquests condicionants es projecta un edifici de vestidors s’annexa a la pista existent amb l’accés 
principal previst al carrer Joan Nin. S’aposta per un edifici de puresa formal format d’un paral·lelepípede de 
dimensions 60x8m i coberta plana a 3,5m d’alçada. La pista esportiva existent es manté i es millora les 
seves condicions. Es crea una nova façana deixant l’espai obert i exterior, preveient una actuació futura de 
tancament tèrmic definitiu. 

La urbanització de l’entorn permet, a part de guanyar una nova plaça pública pels veïns de Calafell, just 
davant de l’accés a la pista poliesportiva, lligar i posarà en comú els espais verds i els equipaments propers 
a la parcel·la, alhora que reorganitza l’espai de pati de l’IES. Amb aquesta finalitat també es reurbanitza la 

part de l’actual aparcament del carrer de Joan Nin per garantir un bon accés des del Passeig de la Unió i un 
accés ben identificat del nou equipament. 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres. 

Planejament: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell de Juliol 2010. 

Zonificació: Clau 4 – Sistema d’Equipaments 

 

Condicions d’edificació per al sistema d’equipaments segons els POUM: 

 L’edificació dels sòls afectats al sistema d’equipament s’ajustarà a l’establert pel planejament 
especial o parcial que estableix la corresponent ordenació detallada. Aquesta ordenació establirà 
les condicions d’edificació d’acord amb les necessitats funcionals pròpies de l’equipament a 
implantar, tot garantint la seva correcta integració en l’entorn. 

 En el sòl urbà els equipaments que no tinguin una ordenació especial podran desplegar-se seguint 
les regles edificatòries dels tipus d’ordenació de les zones que els envolten i esgotar les condicions 
d’edificació vigents en aquests. 

 Mitjançant un PE es podrà determinar la ubicació del nou cementeri. Caldrà que les edificacions i 
altres construccions del nou cementiri estiguin integrades al paisatge de l’entorn on se situa, tenint 
especial cura en el tractament tipològic dels seus límits. 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 

Pista esportiva 

Les dimensions interiors de l’espai seran de 26,00m d’amplada per 46,00m de longitud. Es preveu que 
aquesta pista esportiva serà utilitzada preferentment per a la pràctica d’esports com l’hoquei patins, el futbol 
sala, l’handbol i el bàsquet, però es contempla també la possibilitat que es realitzin altres activitats. 
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MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi 

Objecte: L'objectiu del requisit bàsic "Seguretat en cas d'incendi" consisteix en reduir a límits acceptables el 
risc que els usuaris d'un edifici pateixin danys derivats d'un incendi d'origen accidental, com a conseqüència 
de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. Per satisfer aquest objectiu, l’edifici 
es projectarà, construirà, mantindrà i utilitzarà de manera que, en cas d'incendi, es compleixin les exigències 
bàsiques que s'estableixen en els apartats següents. 

Normativa aplicada: La normativa aplicada és el CTE DB-SI Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi 
(RD 314/2006, BOE 28/03/2006) i  la Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, 
OMCPI 2008 . 

Condicionants de l’entorn i de l’edifici: El solar i el projecte permeten condicions òptimes per l’evacuació en 
cas d’incendi. La dimensió de l’edifici permet un sector únic. Veure fitxa adjunta a l’AN03. Fitxes justificació 
normativa i annex específic DA01 Protecció i prevenció en matèria d’incendis. 

Condicions de seguretat en cas d’incendi:  

Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  

Aproximació als edificis 

Els vials d'aproximació dels vehicles dels bombers als espais de maniobra a què fa referència 
l'apartat 1.2, han de complir les condicions següents: 

a) amplada mínima lliure 3,5 m;  

b) alçada mínima lliure o gàlib 4,5 m;  

c) capacitat portant del vial 20 kN / m². 

En els trams corbs, el carril de rodament ha de quedar delimitat per la traça d'una corona circular els 
radis mínims han de ser 5,30 mi 12,50 m, amb una amplada lliure per a circulació de 7,20 m. 

Entorn dels edificis 

Els edificis amb una alçada d'evacuació descendent major que 9 m han de disposar d'un espai de 
maniobra per als bombers que compleixi les següents condicions al llarg de les façanes en què 
estiguin situats els accessos, o bé a l'interior de l'edifici, o bé a l'espai obert interior en què es troben 
aquells: 

a) amplada mínima lliure 5 m; 

b) alçada lliure la de l'edifici 

c) separació màxima del vehicle de bombers a la façana de l'edifici- Edificis de fins a 15 m 
d'alçada d'evacuació 23 m; 

d) distància màxima fins els accessos a l'edifici necessaris per poder arribar fins totes les seves 
zones 30 m; 

e) pendent màxima 10%; 

f) resistència al punxonament del sòl 100 kN sobre 20 cm diàmetre. 

La condició referida al punxonament s'ha de complir en les tapes de registre de les 
canalitzacions de serveis públics situades en aquest espai, quan les seves dimensions fossin 
més grans que 0,15 m x 0,15 m, havent cenyir-se a les especificacions de la norma UNE-EN 
124 : 1995.  

L'espai de maniobra s'ha de mantenir lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fites o altres 
obstacles. De la mateixa manera, on es prevegi l'accés a una façana amb escales o plataformes 
hidràuliques, s'evitaran elements com ara cables elèctrics aeris o branques d'arbres que puguin 
interferir amb les escales, etc. 

En el cas que l'edifici estigui equipat amb columna seca ha d'haver accés per a un equip de 
bombeig a menys de 18 m de cada punt de connexió a ella. El punt de connexió serà visible des 
del camió de bombeig. 

En les vies d'accés sense sortida de més de 20 m de llarg es disposarà d'un espai suficient per a 
la maniobra dels vehicles del servei d'extinció d'incendis.-En zones edificades limítrofes o 
interiors a àrees forestals, s'han de complir les condicions següents: 

a) Hi ha d'haver una franja de 25 m d'amplada separant la zona edificada de la forestal, lliure 
de arbustos o vegetació que pugui propagar un incendi de l'àrea forestal així com un camí 
perimetral de 5 m, que podrà estar inclòs en l'esmentada franja; 

b) La zona edificada o urbanitzada ha de disposar preferentment de dues vies d'accés 
alternatives, cadascuna de les quals ha de complir les condicions exposades en l'apartat 1.1; 

c) Quan no es pugui disposar de les dues vies alternatives indicades en el paràgraf anterior, 
l'accés únic ha de finalitzar en un fons de sac de forma circular de 12,50 m de radi, en què es 
compleixin les condicions expressades en el primer paràgraf d'aquest apartat. 

Accessibilitat per façana 

Les façanes a què es refereix l'apartat 1.2 han de disposar de forats que permetin l'accés des de 
l'exterior al personal del servei d'extinció d'incendis. Aquests buits han de complir les condicions 
següents: 

a) Facilitar l'accés a cadascuna de les plantes de l'edifici, de manera que l'altura del ampit respecte 
del nivell de la planta a la qual s'accedeix no sigui més gran que 1,20 m; 

b) Les seves dimensions horitzontal i vertical han de ser, almenys, 0,80 mi 1,20 m respectivament. La 
distància màxima entre els eixos verticals de dos buits consecutius no ha d'excedir de 25 m, 
mesurada sobre la façana; 

c) No s'han de instal·lar en façana elements que impedeixin o dificultin l'accessibilitat a l'interior de 
l'edifici a través d'aquests buits, a excepció dels elements de seguretat situats en els buits de les 
plantes l'altura d'evacuació no excedeixi de 9 m. 

Condicions per limitar la propagació del incendi i de resistència al foc de l’estructura:  

Es definiran les solucions adoptades per garantir la limitació de la propagació del incendi i la resistència al 
foc de l’estructura en cas d’incendi. En particular, caldrà definir: 

Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi:  

La resistència al foc dels elements separadors dels sectors d'incendi ha de satisfer les condicions que 
s'estableixen en la taula 1.2 d'aquesta Secció.  

Condicions de resistència al foc de l’estructura: 

S'admet que un element té suficient resistència al foc si, durant la durada del incendi, el valor de càlcul de 
l'efecte de les accions, en tot instant t, no supera el valor de la resistència d'aquest element. En general, 
només cal fer la comprovació en l'instant de major temperatura que, amb el model de corba normalitzada 
temps-temperatura, es produeix al final.  

Públic concurrència sobre rasant: EI90 

Condicions per a l’evacuació dels ocupants:  

Els establiments integrats en un edifici d’habitatges d’ús comercial, han de complir les següents condicions;  

a) Les sortides d’emergència de l’establiment han de ser independents a la zones comunes del edifici i 
compartimentades com l’establiment.  

b) Les seves sortides d'emergència podran comunicar amb un element comú d'evacuació de l'edifici a 
través d'un vestíbul d'independència, sempre que aquest element d'evacuació estigui dimensionat tenint 
en compte aquesta circumstància. La sortida de l’edifici: Espai comunicat amb la xarxa viària o altres 
espais oberts. 

Càlcul ocupació Màxim: 775 persones 

Nº sortides: 4 sortides 

 



Projecte bàsic     14/77             Juliol de 2016  

Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI): 

Els edificis han de disposar dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que s'indiquen a la taula 
1.1. El disseny, l'execució, la posada en funcionament i el manteniment d'aquestes instal·lacions, així com 
els seus materials, components i equips, han de complir el que estableix el "Reglament d’Instal·lacions de 
protecció contra Incendis", en les seves disposicions complementàries 

i en qualsevol altra reglamentació específica que li sigui d'aplicació. La posada en funcionament de les 
instal·lacions requereix la presentació, davant l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, del certificat de 
l'empresa instal al qual es refereix l'article 18 de l'esmentat reglament. 

Els locals de risc especial, així com aquelles zones l'ús previst sigui diferent i subsidiari del principal de 
l'edifici o de l'establiment en el qual estiguin integrades i que, d'acord amb la taula 1.1 del capítol 1 de la 
Secció 1 d'aquest DB, hagin de constituir un sector d'incendi diferent, han de disposar de la dotació 
d’instal·lacions que s'indica per a cada local de risc especial, així com per a cada zona, en funció del seu ús 
previst, però en cap cas serà inferior a la exigida amb caràcter general per al ús principal de l'edifici o de 
l'establiment. 
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MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències 
bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els 
accidents i danys als usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, 
independent i segura a les persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com la Llei D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als 
quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que 
s’adjunten al final d’aquest apartat. 

Condicions per limitar el risc de caigudes 

A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició 
de barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell que s’està 
protegint. Es considera la configuració de les escales. Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors 
tots ells són practicables o  fàcilment desmuntables. 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir 
impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte. 
També es considera, la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 

Condicions per limitar el risc d’immobilització 

Els diferents banys tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada  

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació, tant 
interior com exterior. Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació. 

Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp  

No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar-ne i calculat 
el nivell d’eficiència de la instal·lació, el valor 4 del nivell de protecció està dins dels marges on la instal·lació 
no és obligatòria.  
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MD 3.5 Salubritat 

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra la 
humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada 
dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de 
subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici. 

MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 

Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents 
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 

Pel que fa al disseny de les façanes: 

- grau d’exposició al vent: zona eòlica C 

- zona pluviomètrica IV 

- l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m, en un entorn poc ventós 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 3. 

Per al disseny de murs i terres: 

- el terreny té un coeficient de permeabilitat: informació no disponible. 

- el nivell freàtic: informació no disponible. 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 3 per als terres i 2 per a murs en contacte amb el terreny. 

El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB HE 1. 
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MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus  

Com que el municipi no té ordenança municipal de residus, es garanteixen els paràmetres que determina el 
DB HS 2, així com les especificacions del Decret 21/2006 de criteris ambiental i d’Ecoeficiència en els 
edificis.  

El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer. 
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MD 3.6 Protecció contra el soroll. 

Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el procediment de l’opció simplificada 
que estableix el DB HR.  

Condicionants de l’entorn 

Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal de garantir l’aïllament a 
soroll exterior corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld que es defineixen a continuació: 
La façana a carrer presenta un índex de soroll dia, Ld, de 70dBA, d’acord al mapa de capacitat acústica del 
municipi.  
Per a la façana posterior s’ha calculat amb un Ld, de 60dBA, ja que la façana interior, orientada a est, no 
està exposada directament a soroll d’automòbils, aeronaus, d’activitats industrials, comercials o esportives.  
Pel que fa a la façana Sud, entenent que és una façana de transició, entre els 70dBA de la façana carrer i els 
60dBA de la façana interior s’ha considerat un Ld de 65dBA. 

Definició acústica dels espais  

L’edifici presenta els següents tipus d’espais: 

Unitats d’ús:  Pista esportiva és una unitat d’ús 
Zones comunes:  Els espais d’ús comú de l’edifici 
Recintes habitables no protegits:  Vestidors 
Recintes habitables protegits:  L’edifici no presenta recintes habitables protegits 
Recintes no habitables: Els quartos de comptadors i el magatzem. 
Recintes d’instal·lacions o d’activitat:  Instal·lacions. 
Recintes sorollosos: L’edifici no presenta recintes sorollosos. 

 

A continuació s’adjunta la fitxa resum de les exigències del DB HR.  



Projecte bàsic     24/77             Juliol de 2016  

 



Projecte bàsic     25/77             Juliol de 2016  

MD 3.7 Estalvi d’energia. 

Zona climàtica: B3 

Classe d’higrometria dels espais: 3  

Classificació dels espais: 

- espais habitables: els habitatges i les zones comunes 
- espais no habitables: l’aparcament, els trasters de la planta soterrani i el local de la planta baixa 

(ja que no té ús definitiu en projecte) 
- l’escala que arriba a la planta baixa provinent del soterrani s’ha considerat espai exterior, degut al 

seu grau de ventilació 

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic 

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

El compliment de l’exigència es justifica mitjançant l’eina unificada LIDER-CALENER. L’informe de resultats 
del programa s’adjunta com a Document Annex a la Memòria. 
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MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica 

L’edifici dóna compliment a l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, del qual 
s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i 
la seva superfície útil. 

Els valors de demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’edifici i la comprovació de que aquests 
són inferiors als límits establerts, es calcula mitjançant l’eina unificada LIDER-CALENER.  

L’absència de condensacions intersticials es justifica mitjançant l’informe del programa LIDER que s’adjunta 
com a Document Annex a la Memòria. 

Les transmitàncies màximes dels tancaments i les transmitàncies i permeabilitat a l’aire màximes de les 
obertures es justifiquen en la Memòria Constructiva. 
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MD 3.7.3 Paràmetres més rellevants utilitzats en el càlcul de la demanda i el consum energètic 

Programa de càlcul: Eina unificada LIDER-CALENER  
versió 0.9.958.791 de 12 de maig de 2014 

Perfil d’ús de l’edifici: Residencial 

Renovacions d’aire: 0,63 renovacions/hora 

Rendiment de les instal·lacions: Per als espais habitables de l’edifici que no tenen sistema de 
climatització, s’han considerat uns sistemes de referència 
amb els rendiments establerts a la taula 2.2 del DB HE 0. 
Per a la resta d’instal·lacions veure l’informe del programa 
CALENER VYP- amb el qual s’ha calculat la qualificació 
energètica de l’edifici- en l’apartat  “Documents i projectes 
complementaris” 

Coeficients de pas d’energia final a 
primària: 

Els considerats per defecte pel programa de càlcul, en la 
versió especificada 

 

MD 3.8 Altres requisits de l’edifici 

Accés al servei de telecomunicacions 

El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures de 
telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). Les reserves i previsions d’espais corresponents s’han 
considerat a la Memòria Constructiva en el Sistema de Condidionament, Instal·lacions i Serveis (MC 6.11) 

Ecoeficiència  

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

Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva corresponent al 
sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc.) i, en alguns casos, també en els Plànols i/o els 
Amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió dels residus de construcció que 
es generaran durant l’obra.  

A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 punts mínims 
establerts pel Decret, fent un total de 27 PUNTS. Al final d’aquest capítol s’ha incorporat una fitxa resum, 
justificativa del seu compliment.  

Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè  la família de productes de la construcció 
de l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya  
siguin  les aixetes dels aparells sanitaris.    
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MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici. 

MD 4.1 Treballs previs 

Apartat a desenvolupar a la fase del Projecte d’Execució.  

MD 4.2 Sustentació 

Apartat a desenvolupar a la fase del Projecte d’Execució.  

MD 4.3 Sistema estructural 

Apartat a desenvolupar a la fase del Projecte d’Execució.  

MD 4.4 Sistema d’envolvent i acabats exteriors 

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels Documents Bàsics del CTE. 

En el cas del DB HR, per al disseny i dimensionat dels elements constructius s’ha optat per l’opció general 
del DB. El càlcul dels valors d’aïllament acústic s’ha realitzat amb l’eina de càlcul. S’han fet simulacions 
d’aïllament de les diferents situacions que es donen a l’edifici i a la fitxa justificativa es recullen els casos 
mes desfavorables. 

En el cas de DB HE-1 s’ha justificat el seu compliment mitjançant l’opció simplificada del document bàsic, 
sota les següents consideracions: 

 espais habitables: gimnàs, vestidors i les zones comuns. 
 espais no habitables: magatzems. 

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la 
compartimentació interior: 

 Terres en contacte amb el terreny 
 Murs en contacte amb el terreny 
 Façanes 
 Coberta 
 Compartimentacions interiors 
 Elements de protecció 
 Acabats 

Terres en contacte amb el terreny 

La planta contacte directe amb el terreny i tindrà la següent composició, garantint un grau d’impermeabilitat 
3. 

C1: Llosa de formigó armat de gruix 15cm amb pendents del 1% sobre drenatge acodrain, amb geotèxtil i 
làmina impermeabilitzant sobre enmacat de graves de 16cm de gruix. i terreny compactat. 

Murs en contacte amb el terreny 

Els murs contacte amb el terreny seran estructurals de formigó armat, garantint un grau impermeabilitat 3. 

M1: Mur de tancament de “gero” arrebossat i pintat interiorment, acabat exteriorment de peces 
ceràmiques tipus “gressite”. Aïllament amb plaques de poliestirè extruït. 

Façanes 

Les façanes seran estructurals de formigó armat, garantint un grau impermeabilitat 3. 

Part cega de les façanes: 

M2: Façana corredor. Tancament exterior vertical format per paret de gero de 13,5cm de gruix, 
arrebossada per la cara exterior amb morter mixt, cambra d’aire no ventilada, aïllament tèrmic tipus 
Geopannel Classic de 80mm de gruix i enrajolat interior. 

M3: Façana pista. Tancament exterior vertical format per paret de gero de 13,5cm de gruix, arrebossada 
per la cara exterior amb morter mixt, acabat exterior de taulell de ciment-fusta de 22mm, fixat sobre 
rastells de fusta. Cambra d’aire no ventilada, aïllament tèrmic tipus Geopannel Classic de 80mm de gruix i 
enrajolat interior. 

Obertures de les façanes: 

Les obertures de façana es realitzaran amb fusteria d’alumini anoditzada i lacada amb tractament de pont 
tèrmic i micro-ventilació lateral. Els vidres seran climalit amb cambra d’aire, amb gruixos 4+12+4mm en 
les fusteries dels habitatges i vidre laminar 6+6mm en les fusteries dels vestíbuls.  

Cobertes 

C2: Coberta invertida no transitable formada per: 

 -peces ceràmica de 20x20cm, esmaltat brillant col·locat amb ciment-cola. 

 -membrana armada impermeabilitzant de betum modificat, adherida en calent. 

 -làmina geotèxtil 

 -aïllament tèrmic de poliestirè extruït de 10cm de gruix, fixat mecànicament. 

 -làmina geotèxtil 

 -membrana impermeabilitzant EPDM de 1.2Kg. 

 -suport. 

C3: Coberta invertida amb no transitable formada per: 

 -membrana armada impermeabilitzant de betum modificat amb autoprotecció mineral, adherida 
en calent. 

 -làmina geotèxtil 

 -aïllament tèrmic de poliestirè extruït de 8cm de gruix, fixat mecànicament. 

 -làmina geotèxtil 

 -membrana impermeabilitzant EPDM de 1.2Kg. 

 -formigó cel·lular de pendents (2%) 

 -suport 

MD 4.5 Sistema de compartimentació i acabats interiors 

Compartimentacions interiors 

D1: (envà interior habitatge entre estança i bany) Divisòria interior formada per paret de supermaó de 7cm 
de gruix enguixada per una cara i arrebossada per la cara del bany per anar revestida posteriorment. 

Per als fals sostres s’ha optat per la utilització d’elements lleugers de plaques de guix laminat i estructura de 
perfilaria de planxa d’acer galvanitzat senzilla  amb replè de llana mineral, recolzats sobre bandes elàstiques 
en tot el seu perímetre. 

S1: Cel ras interior continu de plaques de guix laminat hidròfug per a banys, per a revestir, de 15mm de 
gruix i entramat d’acer galvanitzat. També trobem cel ras interior als vestíbuls dels habitatges per poder 
passar instal·lacions. 

Obertura de la compartimentació interior vertical (portes) 

Es disposarà d'accionament amb clau des de l'exterior i interior en les portes d'accés a totes els habitatges. 
Es disposarà d'accionament per ambdues cares, amb relliscada en les portes interiors i de condemna per 
l'interior en les cambres de bany. Poms o manetes en totes les portes. 
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Acabats 

S1: Pintat interior de tots els paraments horitzontals de guix amb pintura plàstica amb acabat llis, amb 
una capa segelladora i dues d’acabat. Color a definir per DF. 

Revestiments de totes les parets interiors 

Ri1: Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i 
dues d'acabat. Color a definir per la D.F. 

Ri2: Revestiment interior vertical ceràmic amb peces de gres esmaltat mides i color a definir per la D.F. 

Ri3: Revestiment interior de lames de fusta natural en posició vertical, sobre rastrell horitzontal. 

Revestiment  interior de parets de banys 

Re1: (paraments verticals exteriors) Pintat de paraments verticals exteriors amb una capa de preparació i 
dues capes d’acabat. Color a definir per DF. 

Re2: Xapa metàl·lica per pintar de gruix 10mm. Color a definir per DF. 

Paviments interiors. 

El paviments interior és de resines antilliscant sobre capa de formigó, amb excepció de la pista que és de 
formigó. El sòcol a col·locar serà de resines sintètiques tipus “trusplas” o similar 

Pi1: Paviment interior de resines transparent i àrids de quars-pigmentats sobre capa de formigó de 5cm. 
Acabat antilliscant. 

Pi2: Pelfut sintètic. 

Paviments exteriors. 

Pe1: Paviment exterior de formigó lliscat 

Pe2: Paviment exterior de peces de formigó prefabricat, de 24x16x5cm i 16x16x5cm, de la casa Breinco 
(colors Corten – Marfil – Desierto - Basalt). 

Pe3: Paviment exterior de sauló compactat 95%. 

Pe4: Paviment exterior per a zona de jocs infantils a base de sorres seleccionades. (25cm gruix). 

Pe5: Paviment exterior de graves. 

MD 4.6 Sistema d’Acondicionament, instal·lacions i serveis 

Apartat a desenvolupar a la fase del Projecte d’Execució.  

MD 5 Memòria d’ecodisseny. 
Descripció bàsica dels sistemes que composen els criteris d’ecodisseny: 

MD 5.1 Energia 

Reduir al màxim la petjada ecològica produïda per la generació, consum i desfeta de les diferents formes 
d’energia utilitzades per als usos energètics dels edificis, així com els processos associats a ells, com pot 
ser l’obtenció i transformació dels combustibles i la generació d’emissions i vessaments de les diferents 
formes de producció energètica. 

Es dissenyarà, tant a nivell de concepte arquitectònic com a nivell de les instal·lacions tècniques, per poder 
obtenir la CERTIFICACIÓ B, demanda energètica per sota dels 33,14 kw.h/m² any. 

Impactes ambientals. 

 Canvi climàtic (emissions de CO2). 
 Pluja àcida o pèrdua de fertilitat (emissions de Nox i SO2). 
 Esgotament de recursos naturals (combustibles fòssils no renovables). 

Objectius. 

Minimitzar la demanda. 

 Valor màxim de demanda energètica. 
 Aprofitament de recursos de existents. 

Minimitzacions d’emissions a l’atmosfera. 

 Minimització d’emissions de CO2 
 Integració d’energies renovables. 

Indicadors. 

Demanda. 

 Establir valor mínim per la demanda energètica de l’edifici. 
 Establir un % mínim d’aprofitament passiu de l’energia. 

Emissions a l’atmosfera. 

 S’establiran valors màxims d’emissions anuals, s’hi haurà d’arribar a partir del disseny. 
 El mètode de càlcul pot prendre com a dada de referència la demanda energètica total de l’edifici 

(Kw/m2), calculant el % del total cobert per energies renovables. 

Opcions de disseny en l’etapa Avantprojecte 

 Coberta ventilada: Augmenta l’esperança de vida de la impermeabilització, està protegida dels 
rajos UVA, temperatures extremes, granissades, etc. Funciona com aïllament tèrmic, reduint el cost 
d’energia de l’equipament.  Està composta per materials reciclats d’alta qualitat. 

 Reforçar aïllament tèrmic de l’envolupant: Estudi tèrmic de la façana per detectar els punts crítics 
de pèrdua energètica. Reducció de coeficient mitja de transmitància tèrmica un 30%. Col·locació 
de fusteries amb trencament de pont tèrmic. Reducció del coeficient mitjà de transmitància tèrmica 
de vidres i marc un 15%. Col·locació de sistemes de protecció solar i aïllament de la façana sud. 

 Protecció solar: segons l’orientació de la façana s’utilitzarà el sistema més adequat, utilitzant 
lames, voladissos i vidres amb protecció solar. 

 Distribució interior: de les àrees per garantir l’aprofitament solar i la il·luminació natural. 
 Instal·lació Ventilació: Tots els habitatges disposen de ventilació creuada. 
 Instal·lació Calefacció: El sistema de calefacció es realitzarà amb calderes de condensació amb 

un alt rendiment. La difusió del calor es realitzarà amb radiadors amb vàlvules termostàtiques. 
 Instal·lació Enllumenat: Sistema d’enllumenat de les zones comuns del edifici mitjançant làmpades 

amb LEDS de baix consum i de llarga durada, amb rendiment eficient i poc manteniment. 
 Control automàtic: dels sistemes d’enllumenat a les zones comuns amb cèl·lules crepusculars que 

activen o desactiven automàticament els circuits de les diverses sales en funció de la llum solar. 
Detectors de presència a zones comuns. 

Ús i manteniment 

 Il·luminació de baix consum. 
 Sistema de gestió d’instal·lacions integrat. 

MD 5.2 Aigua 

L’auto abastament mitjançant l’ús dels recursos propers a través d’estratègies d’acumulació, recuperació, 
classificació i reutilització de l’aigua, a partir del consum i gestió eficaç dels mecanismes utilitzats. 

Impactes ambientals. 

 Pèrdua d’ecosistemes locals produït per l’esgotament dels recursos hídrics. 
 Pèrdua de la vida aquàtica per la incorporació de matèria orgànica en el medi aquàtic provocant 

eutrofització. 

Objectius. 

Minimitzar la demanda. 
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 Aprofitament de recursos existents. 
 Eficiència de l’equipament tecnològic. 

Minimització de vessaments (aigües grises) i necessitats de depuració. 

 Reutilització de l’aigua. 
 Eliminació de components tòxics de l’aigua. 

Indicadors. 

Demanda. 

 S’establirà un valor màxim de consum de l’edifici procedent de la xarxa pública. 
 Reducció de l’ús d’aigua del 30% 

Minimització de vessaments. 

 S’establirà limitacions als vessaments de greixos i altres productes tòxics segons l’ús de l’edifici. 

Opcions de disseny 

Ús i manteniment 

 Aixetes eficients: Totes les aixetes tindran airejadors per tal de tindre estalvi d’aigua, tipus Eco-tres. 
 Sanitaris de baix consum: Doble sistema de descarrega d’aigua. 
 Sistemes d’estalvi del consum: Utilitzar estratègies d’estalvi d’aigua d’un 30%. 
 Xarxa separativa de d’aigües: Les aigües pluvials no s’incorporaran a la xarxa de clavegueram. La   

urbanització s’encarregarà d’absorbir les aigües de pluja. 
 Ús de productes naturals per a la neteja. 

MD 5.3 Materials 

Utilització de components que suposin el menor cost ecològic possible, és a dir, la petjada ecològica de la 
seva extracció, producció, transformació, consum i residu, aplicant criteris de proximitat, reutilització, 
renovabilitat, reciclabilitat, toxicitat... Incorporant processos de deconstrucció que permetin la reincorporació 
al cicle constructiu dels recursos utilitzats. 

Impactes ambientals. 

 Esgotament de recursos naturals (consum de matèries no renovables). 
 Pèrdua d’ecosistemes locals (degut a la sobreexplotació de recursos naturals). 
 Canvi climàtic (energia consumida per la transformació dels materials). 
 Augment de nivells de radiació ultraviolada (per components tòxics dels materials que esgoten la 

capa d’ozó). 

Objectius. 

Minimització del consum de matèries primeres. 

 Ús de components i materials reutilitzats. 
 Ús de components i materials reciclats. 
 Augment del període de vida útil dels components materials. 
 Incorporació de processos de substitució, reconstrucció, desmuntatge i recuperació selectiva de 

components i materials. 
 Ús de materials renovables. 

Minimització de la petjada ecològica de components i materials. 

 Aprofitament de recursos de l’entorn i materials locals. 
 Minimització de l’energia incorporada a l’edifici pels materials. 
 Exigència de materials certificats amb ACV (anàlisi cicle de vida), UPD (Declaració ambiental) o 

ecoetiquetat reconegut. 

Indicadors. 

Minimització del consum de matèries primeres. 

 Establir un 10% mínim d’utilització de materials reutilitzats. 
 Establir un 20% mínim d’utilització de materials reciclats. 
 S’establirà un percentatge mínim dels materials de l’edifici per als quals es disposa d’un manual 

de conservació, substitució, manteniment i reparació. 
 S’establirà un percentatge mínim dels materials i sistemes de l’edifici per al qual es disposa d’un 

pla i manual de desmuntatge, substitució, deconstrucció, desmuntatge i recuperació selectiva. 
 S’establirà un percentatge mínim d’utilització de materials renovables. 

Minimització de la petjada ecològica de components i materials. 

 S’establirà un percentatge mínim de materials d’origen local sobre el pes total de l’obra. 
 Es seleccionaran els materials considerant l’energia incorporada al llarg del seu cicle de vida 

(extracció, transformació, reciclatge, ...). 
 S’establirà un percentatge mínim de materials amb ACV, EPD, ecoetiquetes o fustes certificades 

sobre el pes total de l’obra. 

Opcions de disseny 

Construcció 

 Utilització de materials amb certificació ambiental. 
 Optimització de material: El 100% de l’envolupant es millorarà tèrmica i acústicament. 

Ús i manteniment 

 Materials de llarga durada. 

Deconstrucció. 

 Utilització de materials reciclables i reutilitzables. 
 Materials fàcilment separables. 

MD 5.4 Residus 

Reduir al màxim la petjada ecològica produïda per la generació, tractament, gestió i desfeta dels residus de 
la construcció i ús dels edificis. 

Impactes ambientals. 

 Pèrdua d’ecosistemes i biodiversitat (degut a la ocupació i contaminació de sols i aqüífers). 

Objectius. 

Minimització del volum de residus. 

 Ús de sistemes constructius de baixa producció de residus de construcció i demolició. 
 Ús de processos de classificació i separació selectiva de residus en origen i reciclat posterior en la 

fase de construcció. 
 Incorporació de processos de classificació i separació selectiva de residus en origen i reciclat 

posterior en la fase de funcionament de l’edifici. 

Minimització de les necessitats d’abocament, gestió i tractament. 

 Minimització de les necessitats de gestió i tractament. 
 Minimització de les necessitats d’abocaments. 
 Minimització de residus tòxics. 

Indicadors. 

Minimització del volum de residus 

 S’establirà un valor màxim per a la producció de residus de construcció en Kg/m2 construït. 
 Controls en obra. 
 Validació de l’edifici. 

Minimització de les necessitats d’abocament, gestió i tractament. 
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 S’establirà un valor màxim per a la producció de residus en la fase de la construcció destinats a la 
gestió i tractament final del Kg/m2 construït. 

 S’establirà un valor màxim per a la producció de residus en la fase de construcció destinats a 
abocador. 

 Es justificarà la segregació i gestió del 100% dels residus perillosos produïts en obra d’acord amb 
la caracterització del Llistat Europeu de Residus (LER). 

Opcions de disseny 

Construcció 

 Sistemes de classificació i separació selectiva de residus en origen (construcció i ús): designar 
una àrea específica en la parcel·la de l’obre per la recollida per separat o en conjunt de materials 
reciclables.  

 Sistemes de classificació i separació selectiva de residus perillosos (construcció i ús). 
 Utilització de materials reciclats: Un 20% del productes utilitzats a la construcció de l’edifici que 

incorporin amb contingut de material reciclats, reduint l’impacta resultant de l’extracció i el 
processat de matèries primeres. 

 Materials regionals: 20% de materials autòctons per tal de reduir l’impacta mediambiental resultant 
del transport. 

Desconstrucció. 

 Gestió de residus de la construcció. 

MD 5.5 Qualitat de l’ambient interior 

Es considerarà aspectes com l’eficiència energètica, la sostenibilitat de l’edificació, el benestar i la salut de 
les persones que l’utilitzen, condicionat per les instal·lacions existents, el correcte funcionament i l’adequat 
manteniment. 

Impactes ambientals. 

- Manca de confort humà, tèrmic, acústic i lumínic que pot provocar condicions nocives per la salut. 

- Pèrdua de salut i higiene provocat per l’existència de substàncies tòxiques en els espais habitables podent 
ser causa de malalties. 

Objectius. 

Millora i manteniment de la qualitat de l’aire. 

- Eliminar l’existència de substàncies tòxiques i nocives als espais habitables. 

- Nivells de confort. 

Indicadors. 

Millora i manteniment de la qualitat de l’aire. 

- S’establirà un percentatge mínim de materials amb acabats que disposaran de certificació de baixa 
emissió en Compost Orgànics Volàtils (COV). 

- S’establirà un valor d’increment de prestacions sobre les exigides en el CTE. 

Opcions de disseny 

Ús i manteniment 

- Increment de la ventilació:  

- Materials de baixa emissió de pintures i recobriments: Les pintures i recobriment baixos en COV, pintures 
llises (50g/L); pintures no-llises (150g/L); pintures anticorrosió i antioxidació (250g/L).  
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MN. NORMATIVA APLICABLE  

MN 1 Edificació 

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el desenvolupament del 
mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 

 Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 

  Normatives d'àmbit autonòmic 

 Normatives d'àmbit local 
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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7.005,44 

1.560,27€ 

elona, juliol d

asamor Mald

ARQUI

6  

NTA-

de 2016 

donado  

ITECTE 
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IV. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS  
 

GR Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició                           

CE Certificació energètica  
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GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 

Justificació del compliment de: 

- RD 105/2008  Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició 
- Decret 89/2010  Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 
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CE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 

*NOTA: Aquest apartat es desenvoluparà al Projecte d’Execució 

 




