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Situació
Introducció

El projecte que se’ns proposa resoldre és una escola de tecnificació esportiva a
Mas Quemado. Aquest és un de tants nuclis rurals d’interior de la província de
Castelló, creats amb l’objectiu d’explotar una part del territori que ha sofert una
despoblació total, fruit dels fluxos migratoris cap a les ciutats als anys setanta,
cap a les zones més industrialitzades que garantien una millora de la qualitat
de vida. Trobem Mas Quemado abandonat al terme municipal de Castillo de
Villamalefa, al qual s’accedeix a traves d’un camí rural que el connecta amb altres
masos. Destaca també l’imponent entorn natural que l’envolta, especialment la
presència del massís del Penyagolosa que domina en tot moment el paisatge.
El programa, una escola de tecnificació esportiva d’esports relacionats amb la
muntanya, dirigida a esportistes en edat escolar, serà un programa que inclourà
els usos esportius necessaris per a que els alumnes puguen entrenar diàriament
i perfeccionar la seua tècnica i, d’altra banda garantirà tots els usos residencials
i educatius necessaris per facilitar una normal i adequada educació. Podríem
separar l’escola en dos grans parts, una esportiva i una residencial/educativa. La
part esportiva estarà formada per una zona de peus banyats: una piscina semi
olímpica (25 m. de llargària), una zona de hidroteràpia, sauna i vestuaris; i una
zona de peus secs, on trobem un gimnàs, una sala de musculació, un rocòdrom,
vestuaris i una zona per al metge i el fisioterapeuta. La zona residencial tindrà
capacitat per albergar 60 persones, un menjador, una cafeteria, una cuina, i una
zona per a l’administració; finalment, la zona educativa que la complementa
gaudirà d’una biblioteca i dues aules.
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Accesos a Mas Quemado.

Territori i paisatge
Entorn

En primer lloc, com element definitori del territori i del paisatge de Mas Quemado, trobem la propera presència del Parc Natural del Penyagolosa.
Aquest parc esta tocant el terme de Castillo de Villamalefa, on es troba Mas
Quemado, i queda principalment inclòs als termes municipals de Xodos, Vistabella del Maestrat i Villahermosa del Río dels quals ocupa un total de 1094,45
hectàrees. Aquest parc, el pic més alt del qual, té 1814 metres sobre el nivell del
mar, es caracteritza per la seua abrupta orografia, especialment la vessant mediterrània on els barrancs sobre afloraments calisos i les fortes pendents dominen
el paisatge.

Comarca Alto
Mijares

Terme municipal de
Castillo de Villamalefa

Penyagolosa

El massís, que es pot divisar fàcilment a molta distància, posseeix una gran
diversitat pel que fa a la flora i la fauna, ja que suposa una transició entre el
paisatge d’interior i la costa, i les separa en dos sectors, el nord i el meridional
de la Comunitat. Aquesta diversitat queda clarament reflectida al contrast que
trobem entre els espessos boscos dels seus costats i els pelats cims. Cal destacar
també les tonalitats rogenques i ocres que dominen el massís i que demostren
de manera patent la forta estratificació calcària del terreny.
Serà molt important tenir en compte la presència del Penyagolosa en tota la
intervenció, així com els petits elements del paisatge que definiran l’espai a una
escala més propera de Mas Quemado.

Mas Quemado
Zucaina

D’altra banda, cal assenyalar que formen part també del paisatge i del territori
les construccions, els murs, els bancals que han anat definint, al llarg del temps
uns espais que ara percebem com naturals, però que són fruit de la mà de l’home.

Castillo de
Villamalefa

En una escala més propera és important assenyalar que Mas Quemado es troba
en una elevació d’orientació nord-sud. Es troba envoltat per denses zones boscoses, a l’oest i a l’est, i per camps de cultius, abandonats o productius actualment, al nord i al sud. Aquests cultius són els que donen la variació de color al
llarg de l’any, ja que les masses boscoses son de fulla perenne.

Situació geogràfica de Mas Quemado.

La presencia del barranc als peus de Mas Quemado indica la importància de
la conducció de les aigües de les grans tempestes d’estiu i tardor així com del
desgel cap al riu Villahermosa, afluent del Millars.

El camí cap al Penyagolosa.
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Cromatisme de l’entorn.

Cel

Serralades al fons.
Penyagolosa

Massa boscosa
perenne. Pins i
carrasques.

Bancals. Cultius de
fruitals. Cirerers.

Estrats del paisatge.
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Vegetació.Arbres.

Cal assenyalar com la combinació dels climes continental i mediterràni a aquesta
zona provoca que la vegetació varie en funció de l’altura a la que ens situen. Els
estius templats i secs, els hiverns freds y la concentració de precipitacions a la
tardor influiran en el tipus de flora i fauna que trobem a Mas Quemado.
Per tal d’analitzar la vegetació, entesa com un element més de disseny i definició d’espais, hem diferenciat la vegetació en arbres i arbustos.

Ametller
h: 6-8m. d :4-6m.
Fulla caduca i distribuida, es cultiva en
terrenys de secà pel seu fruït.

Forma:

Esfèrica

Cònica estreta

Ovoidal

Cònica ampla

Alzina
h: 8-12m. d :6-8m.
Fullatge dens i perenne.

Boix
h: 3-4m. d :1.5-3m.
Fullatge compacte i perenne amb
branques exteses cap a l’exterior.

Om
h: 25-30m. d :8-10m.
Fullatge dens amb tronc recte i
branques fines.

Irregular

Ombra:

Densa
Semitransparent
Poc densa

Diàmetre: d
Alçada: h

Cirerer de flor

Freixe de fulla gran

h: 4-8m. d :4-8m.
Fulla caduca i distribuida, es cultiva pel
seu fruït.
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h: 20-30m. d :6-10m.
Tronc recte i fullatge distribuït i
caduc.

Pi Silvestre
h: 25-30m. d :8-10m.
Tronc recte i fullatge distribuït
semitransparent i perenne.

Llidoner
h: 10-15m. d :10-15m.
Tronc recte i curt amb branques
fines. Fullatge dens i caduc.

Vegetació. Arbustos.

Romaní
h :1-1.5m. d :0.5-0.8m.
Fullatge dens i perenne,branques
rectes i floració pràcticament contínua.

Forma:

Esfèrica

Cònica estreta

Ovoidal

Cònica ampla

Espígol
h :0.8-1m. d :0.8-1.2m.
Forma esfèrica molt ramificada amb
fullatge dens i compacte, floració i olor
característics.

Irregular

Ombra:

Densa
Semitransparent
Poc densa

Diàmetre: d
Alçada: h

Ginebre

Teix

h :5-8m. d :2-3m.
Fullatge compacte i perenne, de
textura dura i amb forma columnar.

h :10-15m. d :6-8m.
Tronc recte ramificatamb fullatge dens
i perenne, és venenós.
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Xiprer
h :10-20m. d :2-3m.
Forma columnar amb branques “fastigiades” en totes direccions, fulla
perenne amb fruït esfèric color verd fosc.

Elements del paisatge.

Penyagolosa
Sistemes de vegetació
Hi ha tres sistemes de vegetació clarament diferenciats: la vegetació baixa que creix
sobre el nivell del sòl i que crea una espècie de tapís que cobreix la terra; els cultius,
els arbres fruiters, especialment ametllers i cirerers, com a vegetació puntual que
ordena el paisatge i els camps de cereals; i per últim, les grans masses boscoses
formades per distints tipus de pins, que fan de fons de perspectiva i caracteritzaran
i limitaran de manera evident el paisatge de Mas Quemado
Murs
Un altre element del paisatge el conformen els murs de mamposteria en sec que
serveixen per delimitar i abancalar les zones de cultiu per fer-les explotables. Aquest
element és la mostra més clara de com la natura que envolta Mas Quemado és fruit
d’una contínua transformació del paisatge per la mà de l’home, al llarg dels temps.
Caldrà tenir en compte el caràcter antropomòrfic d’aquesta natura a l’hora d’abordar
l’estratègia del projecte.
Camins
Un dels elements vertebradors d’aquests espais naturals són els camins que connecten
Mas Quemado amb els altres masos. Aquests camins responen a un traçat, fruit
de l’adaptació a la topografia i a la morfologia del terreny, i s’observa un traçat
sinuós que respecta valls i barrancs. Establim dos nivells pel que fa als camins que
trobem a Mas Quemado. Un camí principal que travessa el mas en direcció nordsud i connecta el Parc Natural del Penyagolosa amb la carretera CV-190. Aquest és
el camí que connecta el mas amb la població important més propera, Castillo de
Villamalefa. En un nivell secundari de camins, els quals responen a antigues vies
pecuàries, es troba el camí que travessa el carrer sud del mas en direcció est-oest i
que connecta amb un altre mas passant per zones de pasturatge i vedats de caça.
Per al projecte caldrà mantenir la connexió del camí principal, mentre que el camí
secundari podrà ser reutilitzat com a ruta per realitzar esport, ja que ens trobem a un
centre esportiu. Per últim, pel que fa als camins és important assenyalar la relativa
proximitat dels nuclis de població: Castillo de Villamalefa a 3,65 km. Llucena del Cid
a 12 km. i Zucaina a 14 km.
Conques visuals
Mas Quemado està situat sobre una xicoteta lloma i s’orienta principalment cap al
sud per tal d’aprofitar el màxim sol possible. Gràcies a aquesta situació elevada, el
poble gaudeix d’interesants conques visuals al nord i al sud. A la part nord, lla vista
s’obre cap a una vall, en part abancalada, gràcies a les zones de cultiu, fins perdre’s en
la llunyania, sempre baix la rogenca presència de l’imponent massís del Penyagolosa.
Intentarem potenciar, per tant, aquestes visuals amb el projecte. A la part sud, es
pot contemplar un barranc abrupte que limita les visuals en relativa proximitat,
on la presència d’abundant vegetació i dels abancalaments creen un paisatge molt
interesant, encara que visualment limitat que també resultarà interesant potenciar.
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Castillo de Villamalefa

Escala 1/2000 N

Vegetació. Estrats de vegetació i
elements del paisatge.

Pel que fa a la utilització d’aquests elements a l’hora de la planificació, caldrà
tenir en compte que seran una eina fonamental per integrar el nou projecte al
lloc. Haurem de tenir present que la utilització i el recolzament en els elements
del paisatge donarà peu a una integració adequada.
Tractarem que la nostra intervenció siga el més respectuosa possible amb el paisatge previ, de manera que, a priori, només intervindrem al sòl dels espais públics que volem crear, mitjançant paviments més o menys en funció del caràcter
de l’espai . Així mateix, una vegetació puntual ens ajudarà a definir adequadament els espais que volem construir.

Abancalament del territori.
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El lloc

Mas Quemado

Mas Quemado és una masia despoblada situada al terme municipal de Castillo
de Villamalefa, poble amb 114 habitants del qual depenen també altre masies,
abandonades o no, com la Masia del Negre, la del Roque Chiva o la pròpia Mas
Quemado. Aquesta tipologia de colonització del territori, basada en la construcció
de masies per tal d’explotar el terreny mitjançant l’abancalament de l’abrupte terreny,
s’observa des de temps dels moriscos i, òbviament, era la única que permetia viure
en aquesta irregular orografia. Com s’ha dit, les masies són molt nombroses i es
connectaven mitjançant una sèrie de camins que els posaven a tots en relació.
Actualment, a causa del despoblament i del desús, només resta la petjada del que
algun dia foren aquests masos i els seus camins. Aquesta xarxa d’habitatges rurals
té una gran importància a nivell històric ja que suposaven unes parades necessàries
a les rutes de pasturatge dels ramats que unien Teruel i el mediterràni i significaven
una de les principals fonts de riquesa de la zona.

Cedraman

Mas Quemado

Castillo de Villamalefa

Terme municipal de Castillo de Villamalefa.
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Mas Quemado

Vista aèria de Mas Quemado.
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Mas Quemado. Tipologia constructiva.

L’edificació tradicional de Mas Quemado, correspon a una època preindustrial, i
naix de la idea de satisfer unes necessitats bàsiques maximitzant les possibilitats
que l’entorn natural els podia oferir. Utilitzen els recursos naturals, com l’aigua o
la fusta dels boscos per crear camps de cultiu i beure o construir les seues cases.
Aquesta manera de construir, reivindicada hui en dia per una tendència ecològica
de l’arquitectura, no és més que el fruit de l’estratègia, lògica i de sentit comú, de
construir el que es necessitava amb els mitjans que tenien a l’abast. El poble se situa
estratègicament a la part superior d’un turó amb una adequada orientació sud, sudest, protegint-se del vent fred del nord i prop d’un barranc hom podia abastir-se
d’aigua per al consum. És important assenyalar aquest caràcter d’auto proveïment,
ja que en aquesta tipologia de masies, a causa de l’aïllament, calia produir allà mateix
el que s’havia de consumir.

A continuació identificarem les distintes tècniques constructives que corresponen a
les edificacions de Mas Quemado:

D’altra banda, el naixement de Mas Quemado ve lligat a la producció agrícola i
a la ramaderia. Pel que fa a la ramaderia, el mas esta situat a un encreuament de
vies pecuàries, cosa que el fa estar en un lloc estratègic per a l’explotació ramadera.
Aquesta activitat queda reflectida en la construcció de les cases que posseeixen
corrals on tancar el animals, o dediquen un espai en planta baixa per guardar-los.
Pel que fa a l’agricultura, s’entén que el tipus de producció respon més a un model
de subsidència pròpia que a una explotació comercial. Tal vegada quan es produïen
excedents es podia comerciar amb altres pobles i masos. Aquesta agricultura seria
de secà i estaria basada en el cultiu de cereals i fruitals que permeten, mitjançant
l’abancalament dels terrenys, ser explotat en aquest tipus de sòl.
Si ens centrem en la tipologia constructiva, segons el llibre Aprenent a restaurar , de
Camila Mileto i Fernando Vegas, podem englobar l’edificació de Mas Quemado en
la tipologia de masia:
“Es tracta d’una gran casa o grup d’edificis aglomerats de fins a dues o tres plantes amb caràcter
compacte que sorgeix en zones àrides o de secà, lligat fonamentalment a l’explotació agrícola dels
terrenys circumdants. Posseeix forma quadrangular amb diverses construccions auxiliars que
s’adossen al cos principal (quadres, pallers, cellers, forn). Adopta diversos noms segons els llocs
(masia, mas, maso, rento) i s’estén per tota la franja interior de la Comunitat Valenciana, des del
Maestrat fins a la serra de Crevillent, amb algunes variants morfològiques derivades de l’adaptació
a la funció, al clima i a la geografia, i amb variants tècniques derivades de la disponibilitat de
materials. D’aquesta manera és habitual trobar variants amb murs de maçoneria sense revocar
en zones més muntanyenques, murs de maçoneria esquerdejada o fins i tot encofrada en zones més
planes i murs mixts de rajola i maçoneria en zones planes i amb possibilitat de subministrament de
ceràmica. Els forjats solen ser de biguetes o troncs i revoltes, en les seues diverses formes, i les cobertes
a dues aigües amb corretges i canyís entrecreuat que es cobreix amb teula àrab.”

1. MUR DE PEDRA EN SEC
La fàbrica de pedra en sec està formada per pedra natural assentada sense l’ajuda
de cap conglomerant o morter, simplement amb destresa i ajuda d’algun ripio. La
construcció d’aquests murs emprats tant per a barraques de pedra en sec, edificis
rurals, corrals, voltes o per a contenció de terrasses o bancals, es fonamenta en
l’experiència i en la bona execució. Molts d’ells es van erigir en zones de l’interior
o de secà al mateix temps que s’alliberaven els camps de cultiu de les pedres que
impedien la seua llaurada. Les pedres emprades en la fàbrica s’extrauen dels voltants,
la qual cosa garanteix més que mai una bona integració de la construcció en el seu
entorn natural. En el cas de murs de cerca o contenció, la rematada dels mateixos
es confecciona amb llenques col•locades de cantell o inclinades sobretot per a evitar
que els animals escapen dels recintes.
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Mas Quemado. Tipologia constructiva.

2. MUR DE MAÇONERIA

3. MUR DE FONAMENTACIÓ

4. FORJAT DE REVOLTÓ DE GUIX AMB CANYES

Aquestes fàbriques estan constituïdes per maçons que s’aparellen amb ajuda de ripios
i es reben amb morter de fang, calç, guix o una combinació d’aquests que faciliten
l’assentament. La maçoneria ordinària és aquella que empra les pedres naturals
sense cap tipus d’elaboració, mentre que la maçoneria carejada està aparellada amb
pedres de maçoneria on s’ha llaurat la cara que va a quedar vista del mur. Finalment,
la maçoneria concertada està realitzada amb pedres de maçoneria llaurades amb
una certa voluntat prismàtica, que en funció de la seua perfecció poden arribar a
anomenar-se carreuada. Amb independència del tipus de maçoneria, les cantonades
d’aquestes fàbriques estan construïdes generalment amb carreuda per a garantir una
bona trava. Existeixen també murs de maçoneria encofrats on es renuncia a un bon
aparell a canvi d’una construcció més ràpida i a costa d’emprar més morter.

En aquesta solució la fonamentació consisteix en una simple prolongació del mur
de maçoneria existent amb la seua mateixa secció. La cota del plànol de suport
d’aquest mur de fonamentació en el subsòl depèn, en cada cas, de les condicions
geològiques i la resistència dels estrats del subsòl, però allò habitual és que amb
prou feina s’excave simplement per a evitar els terrenys de reblert més superficials.
Generalment no existeix una gran diferència entre la composició i l’aparell del mur
subterrani respecte del mur aeri. Amb la rasa oberta i aparent independència del
futur pla de lliurament del terreny respecte al mur, es construeix una fàbrica de
maçoneria el millor aparellada possible per a garantir una major estabilitat, amb el
concurs de pedra de maçoneria assentada amb ajuda de ripios, eventualment rebuda
en sec o amb ajuda d’argila o morter de calç.

Es tracta d’una variant del forjat de revoltó de guix, que empra un encofrat de
canyes en compte de taulells de fusta per a realitzar el revoltó. Comparteix el suport
millorat del revoltó sobre els laterals de les biguetes facilitat pel mellat o rebaixat o
el recurs de clavar lateralment canyes, a més de l’ús eventual de llenques de pedra
en la massa del revoltó per a estalviar guix. La diferència estriba que, una vegada
desencofrat, la superfície irregular del revoltó amb la petjada en negatiu de les
canyes s’arrebossa per l’intradós per a deixar una superfície perfectament corba en
el revoltó, aprofitant també la seua gran adherència derivada de la seua rugositat. El
guix s’aboca fins a enrasar o superar els lloms de les biguetes i, en ocasions, arriba a
convertir-se directament en el propi paviment de la planta superior.
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Mas Quemado. Tipologia constructiva.

5. ESCALES DE FUSTA I CANYÍS

6 . COBERTA DE CORRETGES I CANYÍS

7 . RÀFEC DE PEDRA

Es tracta d’escales de distribució internes als habitatges construïides amb un o, com
a màxim, dos rulls que formen els muntants d’escales. Sobre els rulls s’estén lligada
o clavada una estora de canyís que fins i tot s’encasta al mur. Posteriorment, es
construeixen sobre el canyís que serveix d’encofrat perdut els esglaons de l’escala
amb ajuda de petita maçoneria i, sobretot, de guix. L’arrencada de l’escala està
generalment conformada per un replanell o diversos esglaons en ventall construïts
en maçoneria que serveixen simultàniament de fre per a evitar el lliscament del
canyís i els muntants d’escala. Els rulls es lliuren en la seua part superior sobre una
biga o una bigueta. Sol estar associada a un envà lateral de tancament construït
amb encistellats, llenques de pedra o rajola amb el concurs dels muntants de fusta
assemblats o clavats sobre el muntant extern de l’escala.

Aquesta solució pròpia de zones amb canyissars va associada generalment
a estructures de rulls de fusta, per la capacitat que té el canyís d’adaptar-se a la
irregularitat dels troncs sense escairar. Les canyes es creuen sobre l’estructura de la
coberta cenyides entre si amb l’ajuda de corda i canyes mestres de major diàmetre,
disposades en sentit transversal. Per a una major subjecció, de vegades es col•locava
un llistó de fusta a la vora del ràfec, clavetejat als rulls que servia de fre al canyís
de coberta, o fins i tot es clavava, també al canyís dels rulls. Sobre la superfície del
canyís es disposaven les teules de coberta amb un morter d’assentament d’argila,
pobre en calç. Les teules s’aparellaven sense morter a excepció de les que formaven
el ràfec, els extrems i el carener. En algunes zones es col•loquen pedres al perímetre
de la coberta contra l’acció del vent.

Aquesta solució és freqüent en l’arquitectura rural de zones, on escasseja la fusta o
el canyís, i especialment on existeixen de manera natural lloses de pedra disponibles
per a usar en la construcció, o pedra que siga susceptible de ser llaurada. Les lloses
de pedra o, en els casos més nobles, les motllures esculpides en pedra, es col•loquen
sobre la coronació de la façana, són rebudes amb morter de calç i volen no més de la
meitat de la seva dimensió en profunditat. L’eventual entaulat o canyís de la coberta
es perllonga fins recolzar-se sobre aquestes pedres del ràfec. Posteriorment, es reben
les teules sobre un morter de seient de calç. Generalment, les teules volen encara un
terç de la seua longitud o es combinen amb rajoles volades per sobre del ràfec de
pedra per augmentar la protecció de la façana.
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Mas Quemado. Tipologia constructiva.

8 . LLINDA DE FUSTA

9 . ARC DE MAÇONERIA

10 . REVESTIMENT ENFOSCAT

La llinda de fusta, tant vista com arrebossada, constitueix la solució més habitual
per cobrir les obertures d’una façana. El nombre de rulls empleats depèn del gruix
total del mur. En el cas d’anar ocultes sota un arrebossat, se solen enrotllar amb
corda trenada d’espart o tomisa, mellades amb incisions creuades i/o combinades
amb canyes com es mostra en el dibuix per permetre una millor adherència. En el
cas de ser vistes, normalment no s’empren rulls irregulars sinó biguetes escairades
de millor aspecte. Les llindes es lliuren en els murs laterals amb suficient profunditat
per garantir la seva estabilitat. De vegades les mateixes bigues del forjat o coberta en
façana esdevenen llindes corregudes per les obertures, les quals s’eleven fins a trobar
aquest llinda ja servida per endavant. En altres casos, tirants o dorments inserits a la
fàbrica per motius estructurals també es converteixen en llindes improvisades per
les obertures immediatament inferiors.

L’absència de fusta disponible o la voluntat de construir llindes duradores, al marge
de l’eventual putrefacció o dels atacs d’insectes xilòfags de la fusta, generen la
construcció d’aquests arcs amb maçoneria similar a l’empleada a la fàbrica de la qual
formen part. De vegades serveixen únicament com arcs de descàrrega per facilitar la
tasca a llindes de fusta subjacents que així suporten menys pes. L’execució d’aquest
arc requeria la selecció prèvia de pedres amb forma de paral•lelepíped i l’ús d’una
cintra durant el seu aparell i posada en càrrega. L’arc necessita penetrar o encaixar-se
en la vertical de la llinda de l’obertura per estar ben travat. El morter per rebre l’arc
sol ser el mateix emprat en la fàbrica, és a dir, argila, calç o guix. La seva resistència
no depèn tant del morter emprat com de l’estabilitat dels murs laterals on es recolza.

L’enfoscat és un revestiment tosc i de caràcter molt immediat i espontani que cobreix
les fàbriques i les protegeix de les inclemències del temps, perllongant així la seva
durabilitat. És més pròpia de les arquitectures vernacles de caràcter netament rural,
caracteritzades per la seva austeritat de mitjans. Sovint els arrebossats no cobreixen
totalment el mur sinó que deixen entreveure la fàbrica subjacent, sobretot, en el
cas dels murs de maçoneria. Es realitzen habitualment amb morters de calç, guix o
una combinació d’ambdós. S’apliquen amb les eines habituals del paleta o fins i tot
amb la mà, de manera que es poden trobar de vegades en el primer cas les marques
empastelades de l’aplicació amb la paleta o, en el segon, traces d’aquesta aplicació
manual gravades al morter fresc, be involuntàries, be intencionades amb caràcter
decoratiu .

17

Programa
Superfícies

El programa que se’ns planteja es pot dividir en dues grans àrees, una esportiva,
i una d’ús escolar i residencial. Cal tenir ben present que aquest centre ha de
respondre, no només a les necessitats d’espais apropiats on poder entrenar i
continuar millorant la tècnica i el rendiment dels esportistes, sinó que també ha
de disposar d’espais adequats on rebre l’educació necessària com la rebuda per
resta de xics i xiques de la mateixa edat. Per últim, hem de garantir l’adequada
estança amb espais de caràcter residencial que contribuïsquen a crear un clima
de companyonia entre els alumnes del centre. Totes aquestes finalitats s’han
d’enfocar, a més, amb l’objectiu de contribuir al major contacte amb la natura,
ja que aquest centre ens ho permet de manera molt directa.
A continuació exposem el programa que se’ns proposa, amb les superfícies
aproximades requerides, per entendre la importància relativa entre els distints
espais:

Instal•lacions esportives
- Gimnàs
- Sala de musculació
- Piscina coberta de 25 m
- Rocòdrom
- Hidroteràpia
- Fisioteràpia
- Sauna (2)
- Vestuaris y banys (2)
- Magatzem
- Taller

500 m2
100 m2
500 m2
50 m2
50 m2
25 m2
25 m2
100 m2
100 m2
50 m2

Serveis generales
- Residencia (40 esportistes y 10 monitors)
- Aules (2)
- Sala usos múltiples
- Biblioteca
- Sala d’estar
- Cafeteria
- Cuina
- Menjador
- Servei mèdic
- Administració, direcció y sala de reunions
- Accessos, circulacions y serveis.

1000 m2
100 m2
100 m2
50 m2
100 m2
75 m2
50 m2
150 m2
25 m2
50 m2

Programa. Comparació de superfícies.

Caldrà tenir ben present la relació entre els esports i la naturalesa i garantir l’adequada connexió entre ells.
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Perquè un centre esportiu a
Mas Quemado?
Objectiu del projecte

Després d’analitzar, d’una manera objectiva tant el lloc, com el programa que se’ns
proposa, cal parar-se un moment per pensar perquè se’ns proposa aquest enunciat,
un centre esportiu relacionat amb els esports de muntanya, en aquest lloc concret.
A primera vista pareix que té sentit per la relació entre els tipus d’esports a realitzar
i el lloc. Però, quin ha de ser l’objectiu del projecte? És a dir, quins problemes ha de
resoldre i quina seria la millor manera d’aconseguir-ho ?
Durant els anys setanta del segle XX i a causa de l’emigració general de la gent que
vivia al camp cap a les grans ciutats on es concentrava la industria (en aquest cas
cap a València o Barcelona), tota una sèrie de pobles i masos foren despoblats, entre
ells, Mas Quemado. El projecte que caldrà proposar haurà de resoldre, per tant, la
posada en valor d’aquests llocs com a testimoni d’aquesta part de la nostra història
com a poble.
En aquest cas, no tindria sentit revertir la tendència emigratòria tractant de tornar
al que un dia fou Mas Quemado, un nucli urbà que responia a l’explotació agrícola del terreny, sinó que el més adient és incloure un programa funcional que faça
atractiu visitar tot aquest entorn rural des de la perspectiva actual. És ací on entra el
programa.
En l’actualitat, cada vegada es dona a l’esport la importància que es mereix com a
mitjà per aconseguir una qualitat de vida alta i saludable. És per açò que la societat
actual valora la pràctica de l’esport i, per tant, d’alguna manera requereix de centres
i instal•lacions on practicar-los. D’altra banda, hui en dia som més conscients de la
importància de la natura i la relació que també té aquesta amb la qualitat de vida.
Aquestes dues parts del programa, natura i esport, són les encarregades de fer irresistible la visita a Mas Quemado, bé com a esportista que hi viu a les instal•lacions
per perfeccionar la seua tècnica, bé com un visitant ocasional per gaudir de la natura.
Aquest projecte, per tant, tindrà com a objectiu, la posada en valor d’aquest entorn
i d’aquests nuclis rurals abandonats com a part de la nostra història dotant-los de
nous usos que resulten atractius per a la societat i els anime a visitar-lo i gaudir d’ells.
Vista Sud de l’estat actual de Mas Quemado.
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Reflexions

Idees inconnexes que formaran els
fonaments de l’estratègia del projecte

A continuació, tractarem de reflectir les distintes maneres d’enfrontar-nos a la
proposta sobre Mas Quemado. Són distintes aproximacions des de diferents angles
i punts de vista que ací he tractat d’organitzar per grups, però que totes elles estan
connectades. Aquestes reflexions prèvies serviran per organitzar les idees, saber que
és important i que no, i per damunt de tot, descobrir que és el que caldria fer.

Mas Quemado com a poble
Mas Quemado, de la mateixa manera que la resta de masos que hi ha a les rodalies,
naix de la necessitat de l’explotació dels cultius de les terres que l’envolten. La primera
observació serà que no és tracta d’un nucli aïllat i independent sinó que forma, junt
a la resta de masos, una xarxa de petits nuclis urbans que colonitzen aquest entorn
per tal d’explotar-lo. Com a conseqüència d’aquesta explotació trobem una natura
fortament antropomorfitzada mitjançant abancalaments que permetien un adequat
treball agrícola.
Mas Quemado, o el que queda d’ell, quan vens pel camí principal, et sorprèn quan
apareix entre la vegetació, sense que t’ho esperes, en la lloma d’un petit promontori
desparramant-se cap al sud, des d’on rep el millor sol, i tancant-se cap al nord. El
camí per on arribem, travessa el poble, deixant a l’esquerra el nucli més important i
una gran casa aïllada a la dreta. En tot moment el Penyagolosa esta present dominant
el paisatge.
La secció del poble s’adapta al terreny fent-lo habitable de la mateixa manera que les
zones de cultiu s’abancalen per poder ser explotades. Trobem dos carrers bàsicament,
un al nord que connecta les cases de la part superior del poble amb les places, i un
més al sud que és per on discorre un petit camí que connecta el nucli central amb
l’almàssera i continua fins arribar a un altre mas. El disseny d’aquests carrers, estrets,
de secció irregular respon a la quotidianitat de la vida a Mas Quemado, és a dir,
no resulta d’una planificació prèvia sinó que s’han construit mitjançant l’ús que les
persones feien d’ells. Les places son simplement eixamplaments d’aquests carrers
que permetien a la gent reunir-se per celebrar, concentrar-se...

També és important assenyalar les eres com a element, no sols de configuració
urbana, ja que definien grans espais lliures plans i de forma circular molt característica,
sinó també social ja que el límit entre la vida social i el treball és difús per la manera
de viure d’aquests masos.
Pel que fa a l’edificació, trobem un gran nucli i petites edificacions aïllades al seu
voltant. Aquest nucli principal esta conformat per una sèrie de cases de geometria
irregular, de murs de mamposteria amb llums que venen determinades, com és
natural, per les llums que podien aconseguir amb la fusta de les rodalies. Les cases
es composen normalment de dues plantes on la inferior pot ser utilitzada com a
vivenda o per a guardar els animals i la superior com a vivenda. L’accés a aquestes
es produeix des del carrer mitjançant corrals. D’altra banda, l’edificació aïllada que
envolta Mas Quemado respon a un ús o bé comuns, com és l’almàssera, o a usos
auxiliars de magatzem o recolzament a les eres. Reclama l’atenció especialment
l’almàssera, no només per la seua construcció, ja que aprofita el gran desnivell del
terreny per a facilitar-hi el treball, sinó perquè és l’únic edifici que podríem classificar
d’un ús social, comú a tot el poble, i caldrà tenir-ho en compte i tractar-lo d’una
manera especial. L’altre edifici que crida l’atenció és la casa aïllada a l’altra banda
del camí. La separació,el tamany i l’aspecte d’aquesta dóna a entendre que hi vivia
alguna persona important per al poble.
Suposem que la vida a Mas Quemado seria, per tant, una vida basada en l’explotació
agrícola i les relacions socials esdevenien en el treball, en el carrer i en les places,
mentre que l’ús de les vivendes es reservava per al descans. Serà un punt important a
tenir en compte tractar de reflexar la manera de viure que tenia la gent, tant al carrer
i les places com a les cases.

Alçat est de Mas Quemado
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Mas Quemado com a ruïna
En l’actualitat Mas Quemado es troba en estat de ruïna. Una part important del
projecte consistirà en determinar l’estratègia adequada per enfrontar-se a ella i per
fer-ho caldrà determinar quins valors posseixen aquestes ruïnes i si cal respectarles front a hipotètiques intervencions, les quals podrien anar des de la rehabilitació
integral fins a la tabula rasa, és a dir, la total destrucció de les mateixes per tal començar
sobre elles una nova edificació. Distingim distints valors:
Valor arqueològic:
Mas Quemado posseeix un valor històric atorgat pel temps, però no com a una
peça arqueològica representativa d’un moment històric en concret ja que trobem
nombroses masies pels voltants en les mateixes circumstancies. El manteniment
intacte de les runes serà, a priori, descartat.
Valor cultural:
Entenem que Mas Quemado posseeix un valor cultural d’importància per a la
societat com a testimoni d’un fenomen que l’ha afectat radicalment: el despoblament
dels nuclis rurals d’interior a causa de la emigració cap a les grans ciutats industrials
situades en la costa mediterrània. A més, aquest valor testimonial caldrà, si és
possible, mantenir-lo i reforçar-lo per tal d’evitar que aquest fenòmen social quede
oblidat
Valor urbà i paisatgístic:
Enrelació al paisatge distingim dos fenòmens, d’una banda l’abancalament de la terra,
és a dir, una transformació del paisatge natural en un altre que persegueix l’explotació
de la terra, i d’altra banda, una colonització natural d’aquests abancalaments i del
propi poble de Mas Quemado. És per açò que no és pot separar el valor del paisatge
com a una cosa aliena al poble sinó que paisatge i ruïnes són la mateixa cosa, de
manera que, hui en dia, no s’entén el paisatge de Mas Quemado sense les ruïnes
i bancals i sense la presència d’eixa natura colonitzadora que tracta de recuperar
d’alguna manera el que li era propi en un principi. El manteniment de les ruïnes i
bancals serà per tant un dels objectius.
Valor arquitectònic:
Pel que fa a la forma i espais, tant de l’edificació com dels espais públics, reconeguem
un valor espacial perquè transmeten com es vivia i com es relacionava la gent de Mas
Quemado. Ens permet imaginar-nos com podia ser el dia a dia. Per tant, respectar
el valor espacial de Mas Quemado és important perquè relacionarà d’alguna manera
el que va ser i el que serà el poble.
Valor tipològic:
La tipologia existent no té, segons el meu punt de vista, un valor en tant en quan
defineix no un tipus únic o característic. És important assenyalar que la tipologia de

vivenda de Mas Quemado pareix, a priori, inviable de ser recuperada, tal i com va
ser concebuda, pel que fa a les necessitats actuals.
Valor evocador del passat:
És innegable l’atractiu que suposa el poder evocador del passat d’unes ruïnes com
aquestes, emmarcades per un paisatge natural, però cal agafar distància per no
caure en una idea romàntica i bucòlica d’aquestes ruïnes que tracte d’idealitzar i
eternalitzar el passat. Creiem que les enrunes tenen valor com a representants del
present, d’un poble abandonat a causa dels moviment migratori de la població, i no
són una representació ideal de la vida de la gent que hi habitava.
Caldrà, aleshores, tractar les ruïnes des d’un punt de vista més, podríem dir científic
o arqueològic, que des d’una visió romàntica que persegueixca la evocació de temps
falsament millors. El tractament de la ruïna no serà per tant deixar-la intacta per
preservar el seu poder evocador d’altres temps sinó que la nova edificació no evitarà
participar i relacionar-se amb ella de manera que s’entenga, la nova actuació i la
ruïna, com un conjunt.
Valor estratigràfic:
El temps ha anant fixant distintes capes no sols a l’edificació sinó a tot el paisatge,
de manera que es pot fer una lectura de com ha anat evolucionant Mas Quemado
i el seu entorn. Aquesta pàtina del temps es reflexa clarament en murs (on trobem
revestiments parcialment caiguts, petjades d’on estaven les cuines a les cases o les
eres als camps...). Creiem que és molt important no només tractar de mantenir
aquestes capes, aquesta estratigrafia, sinó que paga la pena participar d’ella, açò és,
crear una nova capa mitjançant la nova intervenció que, sense complexes front a
les ruïnes i el passat que evoquen, dibuixe una nova capa que reflexe el moment
actual i que amb el temps puga ser llegida com una capa més que forme part de Mas
Quemado.
Cal concebre la nova edificació com una part més de Mas Quemado que, de manera
natural, es superposa desde el respecte però sense complexes, al Mas Quemado
que ens ha arribat, tot tenint en compte que, de la mateixa manera, en un futur es
superposaran noves capes.
Valor tectònic:
La qualitat matèrica de Mas Quemado és el fruit dels mitjans tecnològics i de les
intencions d’una època. Per a mi, el més interesant, des del punt de vista de la matèria,
és com aquesta respon a la utilització, de manera molt coherent, dels recursos dels
quals disposaven a les rodalies. A més, crec que les façanes de mamposteria tenen
interès en tant que representen la idea de pobles de muntanya o dels nuclis rurals que
tots tenim al cap. Caldrà tindre-ho en compte per valorar la importància de respectar
aquesta materialitat, ja que podem, sense que siga intencionat, tractar de recrear un
nucli rural que represente més bé un concepte o idea de poble de muntanya que
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tenim actualment però que no siga coherent ni represente realment com era i com
es vivia en aquest poble al crear una espècie de parc temàtic, basat en un concepte
irreal i incoherent per als temps actuals, que mai va existir, sobre la vida rural. Tenint
en compte l’interès testimonial que em desperten les ruïnes, serà més important el
manteniment d’eixos revestiments mig caiguts, dels buits on anaven les bigues, de
la finestra que va ser tapiada, del buit que ha deixat un tros de mur enfonsat per les
pluges... És a dir, totes les imperfeccions i ferides que el temps ha anat esculpint i
que són les que realment ens conten, d’una manera subtil i tranquil•la, com era la
vida a Mas Quemado. Descartarem, per tant, la rehabilitació integral i intentarem
respectar la plasticitat dels murs, especialment dels interiors de les vivendes.
Valor del lloc:
Tot i que el lloc és un concepte molt ampli, en aquesta entrada vull fer referència a
la situació on es troba el poble, dominat en tot moment pels tons rogencs i ocres
de l’imponent massís del Penyagolosa. Mas Quemado domina visualment tota una
vall cap al nord i un barranc cap al sud, de manera que, tot i estar quasi amagat entre
els boscos d’alzines i pins, la sensació és d’amplitud controlada ja que les visuals
s’allarguen seguint valls i barrancs.

Estratègia d’intervenció
Idea, objectius i punt de partida

Tractem ara d’aproximar-nos a la planta i la secció d’una manera intuïtiva amb
xicotets esquemes en planta i secció per determinar les conclusions a les que
hem arribat.

Invertir la secció dels espais.

Alliberar els patis i coupar els carrers.

Mantenir els murs enderrocats coma finestres.

Construir el buït per a mantenir la memòria del lloc.
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Idea, objectius i punt de partida

Després de reflexionar sobre els distints valors i punts d’interès, tant del
programa com de l’entorn, establim els distints objectius que el projecte haurà
d’acomplir:
-Manteniment en l’estat actual de ruïna de Mas Quemado.
-Inserció i participació de la ruïna. Afegir una nova capa sobre ella.
-Respectar la petjada de com es va viure, tot mantenint intacta la plasticitat dels
murs.
-Requeriment de grans llums, per tant, ocupar l’espai públic.
-Mantenir el desnivell. Gradació de la secció cap al sud.
-Recuperació dels cultius per donar sentint als abancalaments i enriquir el
paisatge. Es torna a viure a Mas Quemado.
-Redibuixar el camí preexistent a través de la nova intervenció.
-Apertura cap a la natura.
-Intervenció concentrada, mantenir el caràcter de l’edificació aillada com a
particularitat.
-Recuperar i potenciar la idea de carrer i la fluïdesa dels espais que el conformen.

Invertir l’espai, ocupar carrers i places i alliberar nous patis a les runes de l’edificació.

L’estratègia serà, a nivell general, la ocupació del carrer i deixar l’edificació en
l’estat actual de ruïna, és a dir, construirem el buit i alliberarem l’espai edificat.
Una vegada establerts els traços principals, caldrà anar baixant a successives
escales inferiors de manera que la materialització final del projecte, fruit
d’aquesta estratègia d’inversió de l’espai, siga raonable i coherent amb tots
els objectius i intencions que ens havíem marcat i siga, a la vegada, coherent
constructivament.
La ruïna és el punt de partida. El manteniment i la posada en valor de la memòria
d’un poble com a nucli principal dels nous espais que cal crear. Després de
observar les alternatives, trobem interessant deixar la ruïna com a història d’un
temps passat per a no perdre mai de vista d’on venim. Per tal de mantenir la
ruïna cal donar-li un ús, i per tant, convertir l’antiga edificació en l’espai públic
al voltant del qual s’organitzarà el dia a dia de la nova edificació em pareix una
manera de donar-li la importància que li pertoca.
Una vegada establerts els objectius del projecte, l’estratègia d’intervenció i les
les ruïnes com a punt de partida des d’on començar a construir a poc a poc el
projecte, passem a un procés realment dificil de concreció de totes aquestes
idees abstractes i generals en el cas concret que ens ocupa: Mas Quemado.
Caldrà, sense pressa, dissenyar cada espai particular en un procés iteratiu entre
l’escala general, la idea, i la escala del usuari, la materialització.

Reflexar la fluidesa del carrer a la nova edificació.
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Nous patis com a espai públic.

Aplicació de l’estratègia
Les ruïnes

El punt de partida en l’estratègia del projecte d’Escola de Tecnificació Esportiva
es troba a les ruïnes de Mas Quemado. Es distingeixen en elles distints valors
que cal o que són interesants de mantenir i que venen determinats per l’estat
actual de Mas Quemado, l’estat de ruïna.
Més enllà d’un valor arqueològic (existeixen nombrosos masos a les rodalies
amb similar història i estat de conservació) o de la qualitat dels seus espais tal
i com van se concebuts, es distingeixen altres tipus de valors que responen a
l’estat de ruïna de Mas Quemado, com són un valor de testimoni del despoblament dels nuclis rurals d’interior, l’empremta del temps entesa com una pàtina
que resta sobre els murs, la qualitat dels espais “urbans” com places i carrers
que, d’alguna manera expliquen la vida d’aquella gent que hi va viure, o la relació amb la natura i l’entorn. Tots aquests valors són els que estic interessat en
mantenir per reforçar l’objectiu del projecte: la posada en valor d’aquests llocs
mitjançant la incorporació de nous usos però sense perdre l’essència del passat.
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Ocupar el carrer

Després d’analitzar el programa, s’observa que hi ha espais que requeriran grans
llums, com la piscina o el gimnàs, mentre que hi ha d’altres com la residència
que requeriran llums més menudes. L’estratègia per resoldre el programa serà,
per tant, l’ocupació del carrer, ja que permet unes llums més àmplies. Les runes
quedaran com a patis en la futura edificació.
Pel que fa als carrers i les places, distingim dos carrers amb distintes característiques pel que fa a la secció i a la relació amb els patis:
El carrer Nord, respon a una secció més aviat plana i en ell trobem grans espais
concatenats que son el resultat de les antigues places del poble. A més, aquests
espais gaudeixen de una important relació visual amb el paisatge, obtenint grans
fons de perspectiva de la vall al nord de Mas Quemado i del Penyagolosa. Situarem en aquest, per tant, la zona esportiva.
El carrer Sud, d’altra banda, ocupa l’antic camí principal que travessa Mas Quemado i respon a una secció amb gran desnivell que dificulta d’alguna manera la
relació directa amb els nous patis però ideal per aconseguir treballar amb més
d’una planta. L’orientació sud el fa adequat per als usos diaris del programa.
Situarem en aquest, per tant, la zona residencial del programa.
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Dissenyar el buit

Una vegada decidida l’estratègia d’ocupació del carrer, cal establir de quins espais disposem i fins on créixer, ja que els carrers no acaben, és a dir, establir uns
límits per al nou edifici. Aquests límits vindran determinats per la superposició
d’una geometria regular ja que entenc que és adequat que els espais que es
plantegen de nou (aquells que no queden perfectament delimitats per la petjada
de la ruïna del poble) cal dissenyar-los responent a un criteri funcional, sent
per tant, la geometria regular allò més adient per contrastar amb la irregularitat
preexistent.
Com que disposem d’un espai fluid i continu, el repte serà establir uns espais
funcionalment diferenciats però que no perden en cap moment aquesta fluïdesa
i continuïtat, ja que considerem adequat respectar el caràcter de carrer de l’espai
previ.
Com que el espai de que disposem és irregular, no suposarà un problema enderrocar part de la runes en llocs on calga, per tal de garantir una adequada
geometria dels nous espais.
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Encaixar el programa

Ara encaixarem en els espais creats les distintes parts del programa i adequarem cada
ús a l’espai que li és més adient en funció tant de la superfície necessària com de les
relacions amb els patis i amb l’exterior. Com a criteri general establirem que els espais
de servei queden vinculats al pati central, de manera que es puga garantir una adequada fluïdesa espacial en la resta dels espais i una adequada relació visual i de solejament
amb el paisatge exterior. D’altra banda, el pati central el tancarem de manera que quede
envoltat completament per l’edificació.
Pel que fa a la zona esportiva, situarem el gimnàs i la piscina als espais de més llum, la
sala de musculació gaudirà de vistes cap al Penyagolosa i la sauna i la hidroteràpia, de
caràcter més privat, miraran cap als patis interiors. Separarem els recorreguts de peus
secs i banyats sense perdre la connexió visual, i farem servir espais distribuïdors a ambdues zones per organitzar les circulacions. El rocòdrom es situarà tancant el pati central
i donant la benvinguda a la gent que aplega al centre.
A la zona de dia trobarem, per odre d’entrada, un hall de benvinguda, una sala multiusos que aprofita el desnivell existent per crear unes grades per al públic, una zona de
cafeteria menjador, la residència que tindrà les plantes que li són necessàries, aprofitant
el desnivell, i per últim, les aules.
Pel que fa als edificis aïllats, situarem la biblioteca a l’almàssera, de manera que es relacione amb les aules. L’administració, servei mèdic i la fisioteràpia s’ubicaran a la casa
aïllada de l’entrada, de manera que tot quede connectat a l’accés principal i al camí.
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Concentració d’espais

Després d’adequar i delimitar l’espai on es realitzarà cada ús, cal tornar un poc
enrere i tractar que aquesta divisió espacial no supose una fragmentació total de
l’espai i es perda el caràcter de continuïtat que li era propi a l’espai previ, açò és,
el caràcter d’espai públic. La nova edificació estarà composada per quatre edificis independents, dos de ells de nova planta i altres dos restaurats.
El edificis de nova planta, fruits de l’estratègia d’ocupació dels carrers i places i
del buidat de l’edificació preexistent, quedaran connectats entre ells mitjançant
les circulacions que s’estableixen entre els patis interiors i l’exterior amb connexions puntuals. Per tal de mantenir la continuïtat, s’opta per que en aquests
edificis la materialitat interior siga de formigó armat, tant a la coberta com als
paraments i al sòl. D’altra banda, per aconseguir una diferenciació espacial en
funció dels usos aplicarem una variació a la secció del sòl i la coberta,amb canvis
de tipologia i orientació.
Per resoldre les edificacions aïllades s’optarà per una rehabilitació, mantenint el
seu caràcter original a causa del bon estat en que es troben i del caràcter singular
que els volem donar.
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Relacions i espai públic

Per últim, i per a seguir un criteri de compacitat, s’intentarà connectar l’edificació exempta mitjançant el paviment de l’espai públic i les circulacions tant a
nivell intern de l’edificació com entre els edificis i la connexió amb els camins
preexistents. Distingirem dos tipus de pavimentació pel que fa a l’espai públic.
En el cas dels patis interiors s’utilitzarà una pavimentació que reforce el caràcter
de pati i d’espai obert però que quede en un segon plànol front als murs testimonis del passat de la vida a Mas Quemado. En el cas de les places triarem una
pavimentació més dura que connecte la biblioteca amb les aules, i l’administració amb l’accés principal. Aquestes transicions quedaran suavitzades mitjançant
l’ús de volades de la coberta i extensió dels paviments interiors de formigó cap
a l’exterior.
Una vegada garantida la unitat del projecte, semblava important també garantir
la permeabilitat del centre al tractar-se d’un centre esportiu on les relacions amb
l’exterior seran diàries. Açò ho aconseguirem permetent l’accés al pati intern des
de l’exterior, de manera que es pot travessar el centre esportiu sense haver-hi
d’entrar. Aquest camí recupera el camí previ a Mas Quemado però enriquint-lo
al permetre participar del centre.
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Criteris d’intervenció

Restauració dels edificis exempts

Distingim dues àrees clarament diferenciades en aquest projecte pel que fa a
l’estratègia d’intervenció. D’una banda tenim els dos grans edificis nous que
ocupen el carrer (zona esportiva i zona residencial/educativa) i els edificis
exempts que fan la funció de biblioteca i administració i centre mèdic. Com
hem dit, als primers construïm de nou, mentre que als segons apliquem una
estratègia de rehabilitació per fer possible el correcte ús d’aquestes edificacions.
La manera i els criteris amb que realitzarem la intervenció en les dues zones han
de ser pensades de manera que siguen coherents amb els espais que volem crear
així com entre elles.
Edificació restaurada
L’objectiu principal als edificis restaurats serà la correcta adequació dels espais
que anem a introduir en ells sense perdre en cap moment l’essència de l’edificació
original romanent. A més, aquests nous usos hauran de potenciar la memòria
dels edificis, com a testimonis que són, de l’edificació original de Mas Quemado.
Per tal de realitzar correctament el desenvolupament d’aquests edificis, caldria
elaborar un projecte de restauració específic per a ells que tingués en compte
les tècniques i materials constructius originals, de manera que es garantirà una
adequada restauració dels mateixos.
Bàsicament, la restauració d’aquests edificis, passaria pel manteniment de la seua
aparença externa, amb els revestiments originals a l’edifici de l’administració i
la pedra vista a l’almàssera, així com la consolidació estructural, recuperació
i reconstrucció de la coberta original, la recuperació de fusteries i la garantia
d’adequació a la normativa vigent aplicable.
A l’almàssera, per la qualitat del seu espai interior determinat per una secció
irregular, situarem la biblioteca, ja que es pot tractar d’un únic espai que la
pròpia almàssera original, gràcies a la seua secció, s’encarrega de dividir en dos.
D’altra banda, a l’edifici de la part est de Mas Quemado, com que es tracta
d’una casa, s’utilitza aquesta compartimentació espacial original per subdividir
els espais de consultori mèdic, fisioteràpia, taller i administració, tot garantint
una adequada compacitat i racionalització d’espais i una gran privacitat espacial.
Criteris per intervindre als edificis restaurats
A diferència del que seria una simple rehabilitació, parlem de restauració en
el moment en que detectem que l’objecte del projecte posseeix uns valors
determinats que ens interessa mantenir i potenciar i que es converteixen en la
idea principal d’intervenció sobre ell. Tractarem de, mitjançant la restauració,
potenciar tots els valors que posseeix l’edificació i de donar coherència amb la
intervenció general del complex.
Els criteris de restauració que caldrà aplicar, havent realitzat una adequat estudi
històric de l’edificació, vindran determinats per la importància, o pels distints
valors que posseeix l’edifici. Aquests valors, abans esmentats, determinaran
quines parts són rellevants per conservar i ens permetran establir uns criteris
d’intervenció que garantitzen la conservació i potenciació.

Parts del projecte de restauració
Amb l’ajuda del llibre Aprendiendo a restaurar de Camila Mileto i Fernando Vegas,
distingim les següents parts pel que fa a un projecte de restauració:
El coneixement de l’edifici. La primera fase de la restauració consisteix en el
coneixement que s’ha de tenir de l’edifici en tots els seus aspectes constructius,
estructurals, funcionals, culturals. La metodologia d’aproximació a l’edifici
està constituïda per diferents fases: estudi històric i cultural, aixecament
mètric i descriptiu, aixecament fotogràfic, estudi material i constructiu, estudi
estratigràfic, estudi de les patologies materials, estudi dels danys estructurals,
estudi funcional i eventuals estudis complementaris.
Estudi històric i cultural. En el nostre cas, al no ser edificis monumentals amb amplia
recopilació d’informació, la que recuperarem serà fotogràfica o principalment
oral.

Restauració de l’edificació exempta

Aixecament mètric i descriptiu. Es tracta de la reproducció gràfica de la realitat
construïda amb la major exactitud possible.
Aixecament fotogràfic. Aixecament mitjançant fotografies corregides
ortoscòpicament de manera que podem garantir la ortogonalitat de la projecció
de la façana, o altra part, representada a les fotografies.
Aixecament constructiu. Té com a objecte la identificació de tots els tipus de
materials i tècniques constructives emprades: tipus de fàbrica de maçoneria
i els seus respectius aparells, els maons, les tàpies, els morters empleats, els
arrebossats interiors, els arrebossats exteriors, la fusta emprada en bigues,
biguetes, fusteries, envans, muntants, vidres, tipus de forjats, cobertes, teules,
paviments...
Estudi estratigràfic. Es tracta d’un estudi de l’evolució del creixement, les
ampliacions i les modificacions de què ha estat objecte l’edifici. Respon a una
ordenació cronològica dels distints estats en que s’ha trobat l’edificació.
Estudi de les patologies materials. La detecció, identificació i estudi de les patologies
de l’edifici.
Estudi de danys estructurals. La combinació del quadre fisuratiu i deformatiu de la
construcció tradicional en el seu conjunt proporciona valuoses dades sobre els
danys estructurals que està patint l’edifici .
Estudi funcional. Abans de procedir a l’elaboració d’un projecte de restauració
és convenient realitzar un estudi de la funció històrica de l’edifici que es pretén
restaurar i la seva compatibilitat amb la funció futura que se li vol assignar.

Almàssera, estat actual.
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Valors i criteris d’intervenció
La restauració d’un edifici històric hauria de garantir el compliment dels criteris
bàsics que identifica Giovanni Carbonara:
La conservació de l’autenticitat: Com a conseqüència evident d’ considerar un edifici
com un document històric autèntic.
La mínima intervenció: Que garanteix la conservació de l’edifici sense necessitat
d’executar cap intervenció que no sigui estrictament necessària i , menys encara,
qualsevol intervenció que puga perjudicar la conservació dels valors de l’edifici.
La reversibilitat de la intervenció: Per garantir en la mesura del possible la màxima
conservació de l’edifici, segons la qual l’acció d’afegir s’hauria de plantejar
sempre com fàcilment reversible.
La compatibilitat de la intervenció amb l’edifici antic: Entesa normalment com
compatibilitat material o físic-química que garanteix que no hi ha una interacció
negativa dels materials de nova aportació amb els existents. També hi ha una
compatibilitat estructural i funcional.
L’actualitat expressiva: Elements de nova aportació han de garantir com a objectes
del seu propi temps per no donar pas a un fals històric però sense entrar en
conflicte amb el propi edifici, atenent al caràcter del mateix.
La durabilitat de la intervenció: Que no només significa que les parts intervingudes
o noves tinguin una certa garantia de durabilitat sinó que hi hagi un oberta
homogeneïtat entre la durabilitat dels materials antics i els de nova aportació ,
per garantir un envelliment homogeni.
En aquest projecte de escola de tecnificació esportiva, abordem aquesta part de
restauració d’una manera general centrant-nos en la nova edificació i la relació
d’aquesta amb la ruïna.

Casa aïllada. Estat actual.
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INTERVENCIÓ EN LA RUÏNA

1. RECOMPOSICIÓ I REINTEGRACIÓ DE FALTES ALS MURS

L’altra part del projecte, pel que fa a la tipologia constructiva, la formen els
dos edificis nous que estan en contacte amb les ruïnes que es mantenen en
l’estat actual. Caldrà, llavors, establir uns criteris d’intervenció per estabilitzar les
ruïnes i com aquesta intervenció es relacionarà amb la nova edificació. Cal tenir
en compte que la funció d’aquestes ruïnes serà principalment la de limitar l’espai
urbà, els patis, que determinen la forma dels espais del nou edifici i no seran en
cap moment estructures. Açò vol dir, que només estabilitzarem les ruïnes per
evitar el seu deteriorament i en cap moment caldrà garantir la seua adequació
estructural per a suportar càrregues.

La recomposició consisteix en la remoció de les àrees disgregades o descompostes
i el reaparell de maons o pedres de maçoneria sans per evitar que apareguen
problemes estructurals. Es tracta sempre de substitucions parcials i limitades de
la fàbrica que permeten suturar lesions que amenacen l’estabilitat del conjunt.
L’eliminació de peces s’ha de circumscriure als casos estrictament necessaris, ja
que en la majoria de les ocasions es pot consolidar la fàbrica existent, respectant
així la seva constitució i materialitat.

CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL
Aquests murs treballen per compressió de manera que la funció dels morters
és la de proporcionar seient i impedir l’entrada d’aigua. A més, malgrat la seua
impermeabilitat, aquests murs permeten el pas de vapor d’aigua. Aquestes dues
característiques les hem de mantenir si volem consolidar adequadament la ruïna,
és a dir, caldrà respectar els materials i la forma de treballar original dels murs.
Qualsevol operació de consolidació estructural, ja siga de rejuntat, recomposició,
millora de la trava interna, reintegració de faltes, etc. hauria de plantejar com a
objectiu la substitució de la menor quantitat possible de material per tal de
respectar la materialitat original del mur i no interferir en el seu funcionament.
En el cas d’haver d’inserir material de nova aportació a la fàbrica original, ja
siga morter, pedres de maçoneria, carreus, rajoles, etc., s’intentarà que aquests
tinguen un aspecte el més similar possible als existents a la fàbrica, no només
ja des d’un punt de vista estructural , sinó també des d’un punt de vista estètic,
buscant integrar harmoniosament en composició, color, textura, forma, etc. En
el nostre cas, recuperarem els materials caiguts d’altres murs.
Seguint el criteri de distingibilitat, totes les operacions que fem caldrà que estiguin
integrades estèticament al conjunt però que també puguen ser identificades com
a resultat d’accions posteriors. Les accions que realitzarem en la ruïna, tal i com
s’indica al llibre Aprendiendo a restaurar seran:

Un bon aixecament mètric constitueix la base de partida que permet definir el
perímetre de la intervenció. Si s’ha d’eliminar part del material, fins i tot en les
operacions més superficials, prèviament cal apuntalar l’estructura per descarregar
la fàbrica i limitar el risc de desvinculació de les filades o enfonsament del mur.
Les reintegracions parteixen sempre d’una neteja manual realitzada normalment
en sec amb raspalls de truges vegetals en les zones on el material haja
desaparegut o estiga disgregat, i es remata amb l’eliminació de la pols i el
material descohesionat mitjançant l’aplicació d’aire a pressió. Posteriorment,
s’assaja la col•locació dels nous elements sense morter per preveure el resultat
final i ajustar la seva dimensió. Tot seguit, s’humiteja la zona que cal integrar
i es reben en obra aquestes noves pedres de maçoneria amb ajuda de morters
tradicionals o compatibles amb els existents que permeten la transpiració de la
fàbrica. Si la continuïtat transversal entre les peces noves i les antigues no queda
prou garantida durant l’operació, serà necessari introduir connectors oportuns.
Finalment, es retaquen les juntes.
2 . MILLORA DE LA TRAVA INTERNA
La continuïtat transversal de les fàbriques històriques es pot veure reduïda
a causa d’una manca de bona trava durant la construcció o per patologies
sobrevingudes de rentat o buidat interior.

Consolidació de la ruïna en contacte amb el nou edifici

A Pedra decol·locada
B Pedra caiguda
C Pedra recol·locada
D Nou morter
Recomposició i reintegració de faltes als
murs

La solució a aquest problema passa per la inserció de connectors transversals,
que són molt útils en el cas de bombament i patologies localitzades, ja que el
seu efecte es limita a una zona, però el seu gran impacte i visibilitat desaconsella
l’ús generalitzat
Els tirants van ancorats a plaques de repartiment, la dimensió de les quals varia
igualment d’acord del tipus de mur. El tirant es tempera o es posa en tensió amb
l’ajuda d’una femella a cada extrem, i s’ha de comprovar reiteradament la tensió
de tots els tirants instal•lats de nou després de 24 hores per evitar que les forces
es concentren en uns més que en d’altres.
En el nostre cas garantirem l’estabilitat i millorarem la trava interna dels murs
gràcies a la construcció del nou edifici i la connexió, mitjançant tirants, dels
murs de les ruïnes i els murs nous.

A Situació inicial
B Solució 1
B.1 Perpinyà de pedra
C Solució 2
C1 Barra de fibra de vidre
C2 Placa metàl·lica
C3 Resina epoxi
Millora de la trava interna
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3 . INJECCIONS

5 . CÈRCOLS I ENCADENATS

Els murs en general, i els de maçoneria en particular, solen presentar parts buides
en el seu interior, les quals poden existir des de la seva construcció o poden
estar causades pel rentat interior o per posteriors assentaments diferencials.
Aquests buits poden arribar a reduir la capacitat resistent dels murs i, per aquest
motiu, és important emplenar-los. El major inconvenient d’aquesta tècnica és,
però, la incertesa de les característiques tècniques del resultat i la impossibilitat
de comprovar i controlar un procés que es realitza a cegues a l’interior del
mur. Prèviament, cal determinar la ubicació dels buits interiors de la fàbrica bé
mitjançant eines com els ultrasons, en el cas de disposar de mitjans adequats,
bé mitjançant mètodes empírics com el so a percussió del mur amb diversos
tipus de martells. Aquestes tècniques poden servir igualment per comprovar el
resultat obtingut.

És possible que les fàbriques d’un edifici històric, sotmeses a esforços verticals,
necessiten de cèrcols, traves horitzontals del mur o encadenats de vora.
Com a regla general i amb independència del material concret a emprar, s’han
d’assenyalar tres recomanacions: en primer lloc, que el material emprat sigui
compatible física, química i estructuralment amb la fàbrica històrica, en segon
lloc, que preferiblement siga un material específic per absorbir la tracció, la
flexió i le tallant i, en tercer lloc, que el seu rebut siga el més reversible possible.

La intervenció consisteix en la injecció de morters per omplir cavitats. Els
productes utilitzats han de tenir una viscositat i una granulometria adequades
per poder penetrar en el seu interior. Les característiques mecàniques i de
dilatació tèrmica han de ser semblants a les dels materials originaris per no crear
tensions indesitjades. Per això, és oportú efectuar anàlisis prèvies de morters
per triar la barreja de farciment més compatible. En el nostre cas seran de calç
hidràulica amb una granulometria adequada.
El desenvolupament d’aquesta tècnica recomana iniciar l’execució des de la part
inferior i anar pujant progressivament en altura. Acabat el procés, es segellen els
forats per motius d’integritat i estètica del parament, qüestió per la qual l’elecció
d’on realitzar les perforacions ha de ser meditada i minuciosa .
4 . COSIT DE LESIONS , ESQUERDES I DISCONTINUÏTATS
Les lesions i discontinuïtats de la fàbrica es poden suturar amb ajuda de morter
de calç, retacant les mateixes, si es considera que la causa de la lesió ja no està
activa, o es poden cosir amb ajuda d’elements auxiliars, si s’estima que la causa
de la lesió no està totalment eliminada, i encara que s’haja esmenat la causa de
partida, es preveguen encara petits moviments.
En el primer cas, es recomana que el rebliment de la lesió no es porte fins a la
mateixa superfície de la fàbrica o l’arrebossat, sinó que es quedi lleugerament
enfonsat.
En el segon cas, el cosit de les lesions es pot realitzar amb elements de la
mateixa fàbrica, o es pot realitzar amb ajuda de claus de fusta o metàl•lics, amb
l’inconvenient que les primeres generen ferides a la fàbrica i la segona està
subjecta a corrosió si no es tracta el metall adequadament. Hi ha el risc en els
dos casos que la lesió es reòbriga en un lloc adjacent on s’ha realitzat el cosit.
Per aquesta raó és important atacar el problema en les seues causes primeres i
que les eventuals claus del cosit no siguin massa curtes, sinó més aviat generoses
respecte a l’amplada de l’esquerda.

A Discontinuïtat inicial a l’interior
B Morter de calç hidràulica
C Tubs per a la injecció
D Lluit d’argila per al segellat de
juntes
E Instal·lació d’injecció a pressió

En el nostre cas, com que no anem a tornar a cobrir els espais, sinó que el que
pretenem és la consolidació de la ruïna, açò és, un repartiment de les càrregues
puntuals en el mur o la coronació d’aquest recorrerem a la creació d’un cèrcol de
repartiment de càrregues. Utilitzarem els cèrcols metàl•lics en forma de biga en
gelosia sobre la coronació del mur, perquè permeten adaptar-se d’una manera
còmoda a la irregular geometria i als distints obstacles que s’han de sortejar.
6 . CORONACIÓ DE PARAMENTS LLIURES

Injeccions de morter

Cèrcols i encadenats.

Quan la coronació de la fàbrica d’un mur de tancament o parament lliure
presenta un estat ruïnós, cal procedir a la realització d’ un remat i a la posada
en seguretat d’aquest, tenint en compte la seva exposició a la intempèrie. La
reparació que anem a realitzar en els nostres paraments lliures consistirà en
la realització d’un estrat d’argamassa en la coronació per formar una nova
superfície resistent als agents atmosfèrics que, si s’escau, pot reduir-se evitant
que el procés afecte la degradació històrica. En els punts en contacte amb
l’edifici nou, aquesta argamassa anirà protegida per una placa d’acer corten que
garantirà una adequada impermeabilitat.
En primer lloc, s’ha d’eliminar la vegetació eventualment existent en la coronació
i netejar successivament la superfície. Si cal, s’aplicarà sistemàticament un
tractament amb herbicida. Tot seguit s’estén una primera capa protectora de
morter de calç hidràulica.
Seguidament, es construeix la veritable nova rematada del mur amb morter de
calç hidràulica amb fragments ceràmics o còdols. Aquesta rematada es recularà
lleugerament respecte al pla de la paret per permetre el reconeixement de la
intervenció .
Cal conformar la coronació amb rasant allomada cap als dos costats del
parament per garantir la caiguda correcta de les aigües, en el cas de murs que
no estan en contacte amb mur nou, o en una única direcció (cap als patis) en els
que sí que ho estan. El procés necessita cura durant l’enduriment, controlant la
granulometria i la retracció del morter i humectant molt les superfícies. S’aplicarà
a la cara superior un protector impermeabilitzant a base de silicona vaporitzada.

A Pedres de maçoneria existents
B Morter d’unió existent
C Perpinyans de maçons

D Nou morter d’unió nou
E Estaques de fusta
F Claus de fusta

Cosit de lesions, esquerdes i
discontinuïtats.

A1 Mur de pedra sense
remat
A2 Neteja del remat
A3 Consol·lidació amb
argamassa
A4 Consol·lidació amb
grava i argamassa

Coronació dels parements lliures
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Evolució del projecte
Primers esbossos

34

Primers esbossos

Com podem cobrir el carrer

Construir el carrer.

Importància de la connexió amb el camí.

Pensar on acaba l’espai públic.

Com volem que es perceba el nou edifici?
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Reflexions. Ocupar l’espai públic. Fins on
creixer i com?

Una de les primeres decisions del projecte va ser triar o pensar de quina manera
anàvem a colonitzar l’espai buit, el carrer, perquè nomes amb els carrers i les
places clarament definits per les ruïnes no teníem espai suficient per donar
cabuda a tot el programa. Calia establir fins on arribava l’espai públic, és a dir,
on acabava el carrer i després colonitzar-lo i calia, a més, fer-ho d’una manera
natural i coherent amb la resta d’espais molt fluids.
Pensàrem moltes possibilitats, sobretot en relació a la connexió mitjançant
l’edifici de l’edificació aïllada i en com respectar d’alguna manera la memòria de
les eres. Finalment optàrem per unificar aquella edificació mitjançant la creació
de noves places i deixar les eres com a espais miradors, espais buits, des d’on
observar i gaudir de la natura.
Pel que fa a la colonització del carrer vam seguir dues vies, d’una banda, vam
compactar els usos del programa (per exemple tenint un únic vestuari per a
la zona esportiva) ja que era coherent amb el caràcter de la intervenció, i vam
limitar l’espai fins on havíem de créixer, gràcies a una geometria regular que hi
vam crear, de manera que fóra evident quins espais responien a la irregularitat
dels carrers preexistents i quins a una delimitació creada posteriorment.

Experimentació d’ocupació natural de l’espai públic.

Primeres aproximacions a la manera de crèixer
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Reflexions. Ocupar l’espai públic. Tranformar
l’escala urbana en escala humana.

El següent repte al que ens vam enfrontar va ser com transformar els espais, que
en la seua concepció tenien un caràcter urbà, en uns espais que respongueren
a una escala més humana, sense perdre la fluïdesa i connectivitat de l’espai que
provenia del caràcter de carrer i que ens pareixia molt interessant de mantenir.
En primer lloc, vam anar encaixant els distints usos del programa als carrers i les
places que hi existien de manera que els espais que requerien més llum ocupen
places i carrers més amples i els llocs de pas els carrers més estrets. També calia
crear espais de servei que havien de trobar-se correctament independents de la
resta d’espais i a la vegada connectats a ells, ja que els servien. Vam optar per
recuperar l’espai d’algunes cases amb aquesta finalitat, perquè l’espai s’adequava
correctament als usos compartimentats dels serveis, tals com ser la cuina, els
banys o els vestuaris.
Per últim, la introducció d’una sèrie de pilars transforma la percepció de l’espai
en un espai molt més controlat, que permet que entre aquests, puguem situar
fusteries practicables de manera que donem resposta al ritme de finestres i
portes preexistents i pugam crear noves finestres i portes.

Connexió visual entre els espais esportius respectant la disposició urbana prèvia.

Esbòs sobre com ocupar la plaça.

Plaça de Mas Quemado utilitzada com a gimnàs.

37

Reflexions. Ocupar l’espai públic.Quina
relació volem establir amb la ruïna? Dins
o fora?
Una altra de les reflexions del projecte va ser la relació del nou edifici amb la
ruïna i amb les portes i finestres que hi romanien, així com els buits creats per
l’enderrocament de parts dels murs creant “noves finestres”. D’altra banda
també era important pensar quina cara dels murs volíem mantenir i, tot i que el
que veiem en passejar per Mas Quemado éren les façanes de maçons revestits
o no, vam decidir que la millor relació amb la memòria del lloc havia de ser el
manteniment de la presència humana, de la vida a aquelles cases que conformen
Mas Quemado i que, per tant, calia mantenir l’interior de cases i corrals a
l’interior dels patis.
Una vegada decidida la importància de la plasticitat de la cara interna dels murs
en ruïnes vam pensar si l’estructura havia de ser puntual a les parts noves,
respectant també la cara exterior de les façanes. Finalment, per tal de reforçar
la importància dels patis, optàrem per doblar els murs existents amb nous murs
de formigó, amb la mateixa forma que les ruïnes, i salvar l’espai fins a la coberta
mitjançant pilars, ja que així manteníem el caràcter del buit i el ple, prèvis a la
intervenció.

Primeres idees sobre com ocupar el carrer,com resoldre l’estructura i la
relació de les finestres i portes preexistents amb la nova edificació.

Estat actual de la cara interior dels murs de le vivendes.

Importància de la unificació de les finestres i les portes com a elements
que permeten cosir l’edifici nou i les ruïnes.
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Reflexions. Ocupar l’espai públic.Com
construir l’espai nou fora de les ruïnes?
Com construir la residència?
L’últim, i sens dubte el més dur, de tots els grans reptes als que ens vam
enfrontar amb aquest projecte va ser la creació d’una residència que, d’una
banda respongués correcta i adequadament a les necessitats específiques dels
usuaris, com podien ser la privacitat, intimitat, comoditat, tranquil•litat. I d’altra
banda, que s’integrara de manera coherent amb la idea del projecte, és a dir amb
la resta dels espais.

Residència en planta baixa.
Corredor+mòduls d’habitacions

El repte principal era com conjugar la fluïdesa de l’espai continu que obteníem
a l’ocupar el carrer amb la concepció de la residència com a suma de xicotets
espais, habitacions. El repte era doncs, encaixar la xicoteta escala, els dormitoris,
amb la gran escala de l’edifici. No podíem seguir la mateixa estratègia que amb
els espais de servei, ja que no teníem superfície suficient de cases per ocupar.
Per tant, havíem d’integrar la residència, però tenint en compte que era una part
molt important, pel que fa a superfície requerida, i no la podíem situar a cap dels
buits previs. Si tractàvem de créixer en superfície pareixia que estàvem falsejant
la idea que regia el nostre projecte al crear nous buits que responien a unes
falses ruïnes inexistents, inventades per nosaltres. La solució era, per tant, la
construcció en altura, de la mateixa manera que el rocòdrom. A més, com que la
residència havia d’estar connectada a la zona de dia i a la vessant sud trobàvem
gran desnivell, vam creure adient aprofitar-lo i construir distintes plantes.

Residència fragmentada. Mòduls
separats uns dels altres

Volumetria general amb residència com a element vertical.

En aquesta làmina observem les primeres idees de torre que finalment reduirà
les seues proporcions fins tenir només quatre plantes i evitar que la seua altura
eclipsara la fita que suposa l’altura del rocòdrom.

3. Residència vertical. Massissar
el buït de l’era.

Residència vertical. Llibertat per
la seua col·locació

Alçad Sud. S’observa com sobreeixen el rocòdrom, a la dreta, i la residència, a l’esquerra.
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Maquetes de treball

Primeres proves resultants de l’ocupació dels carrers amb una nova coberta.

Primera idea d’ocupació del carrer i com crèixer cap al nord i cap a l’oest
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Maquetes de treball

Mas Quemado en ruïnes

Representació de com l’espai públic s’escampa cap als voltants.

Maquesta resultat de la intenció d’integrar l’edificació exempta mitjançant el nou edifici.
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Maquetes de treball

Treball sobre els patis. Com es percebrà el nou edifici des d’aquests?

Treball sobre l’interior de l’edifici. La fluidesa de l’espai es manté.

Maqueta de treball per poder observar la relació entre els murs i els buits del nou edifici i de les ruïnes
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Evolució del projecte
Maquetes de treball

Maqueta de treball amb la residència construïda com una nova ruïna i que tracta també de connectar amb l’edificació exempta. Estudi d’ombres.
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Maquetes de treball

44

Definició del projecte

Després d’haver tractat d’explicar d’una manera ordenada i coherent
el procés de creació o ideació del projecte i el seu desenvolupament
fruit de l’experimentació, el dibuix i la reflexió, definirem el projecte
que suposa l’etapa final de tot aquest fil de pensament i treball però que
cal entendre com una parada més dins del procés infinit, o gairebé, de
projectar l’arquitectura.
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Entorn. Estrats de vegetació.

Massa arbres. Bosc carrasca i pi.

Arbres puntuals. Fruitals als bancals, xiprers als patis.

Pastura. Vegetació tabitzant a nivell de sòl.

Vegetació de l’entorn. Limitació de les visuals a causa del bosc circumdant.
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Vegetació com element del projecte.

Hem identificat la vegetació existent a la zona abans de la intervenció, però
cal identificar quina vegetació anem a incloure al projecte i perquè. Agafarem
espècies autòctones de manera que l’adequada adaptació quede garantida i
l’elecció de quin tipus de vegetació vindrà en funció dels espais i paisatges que
es volen definir. Distingim tres espais oberts que la vegetació, o l’absència d’ella
ens ajudarà a definir.
El primer serien els patis, fruits de la inversió del ple i el buit. És a dir, aquests
patis están determinats per la presencia de la ruïna i, com que son una part
molt important del projecte caldrà cridar l’atenció als visitants sobre la seua
presència. Per tant, la necessitat d’una vegetació alta, que s’eleve sobre l’edifici,
estreta per tal de fer utilitzables els patis i que el seu creixement, arrels incloses,
no supose un perill per a l’estabilitat de la ruïna, fa del xiprer l’espècie ideal per
definir aquests espais públics. A més, el seu caràcter fortament mediterràni ajuda
a lligar d’alguna manera amb la idea de l’arquitectura vernacla, l’arquitectura
tranquil•la, del lloc.
El segon espai a definir serien les places, i com que volem remarcar aquest
caràcter d’espai urbà front a l’espai natural que l’envolta, optem per només
deixar la vegetació puntual prèvia i la resta de l’espai queda definit pel paviment
més dur.
Per últim, i com era objectiu del projecte, completarem el paisatge més proper a
la intervenció amb la recuperació dels cultius als bancals, amb fruiters propis del
terreny com son els ametllers. Aquests crearan, gràcies a la seua floració, almenys
durant un temps a l’any , un agradable contrast cromàtic amb la constància
del verd de les masses boscoses de pins que formen el paisatge i recuperaran
l’ordenació de l’espai gracies a les alineacions dels arbres i els bancals.

Ametller
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Xiprer

Programa

Pel que fa al programa, el projecte es pot dividir en quatre parts diferenciades,
la zona d’administració/mèdica, la zona esportiva, la zona de dia/residència/
aules i la biblioteca. Ara explicarem com s’ordenen i es relacionen els espais que
les composen.
La primera zona que trobem a l’entrada a Mas Quemado pel camí que ve de
Castillo de Villamalefa i continua cap al Penyagolosa, és, a la dreta del camí,
una gran casa restaurada. Aquesta, aprofitant la distribució prèvia dels murs, es
inclou dues zones: una d’administració, amb banys i una sala de reunions, i una
altra amb un servei mèdic i de fisioteràpia, també amb banys propis i amb un
xicotet magatzem.
A continuació, trobem l’edifici Sud dels que hem construït nous i que suposen
el nucli del complex. En aquest, trobem en primer lloc, una gran porxada que
vola per rebre’ns indicant-nos l’accés. Aquest es materialitza amb un parament de
vidre, de manera que la continuïtat visual és absoluta. Abans d’entrar, descobrim
unes petites escales que ens donen pas cap al pati principal i que ens permetran
recorre’l sense entrar a l’edifici. Una volta traspassada la porta ens trobem a un
hall, assistit per uns banys, on l’espai es comprimeix invitant-nos a continuar a
l’espai de la sala multiusos que, elevant el sostre i baixant el nivell del sòl, creant
grades, descomprimeix l’espai i ens convida a gaudir de les vistes que s’entreveuen
entre les lames que protegeixen la sala dels rajos del sol del sud.
Seguidament trobem que la cafeteria i el menjador comparteixen l’espai, i utilitzant
el mateix sistema, l’espai el diferenciem elevant el sòl i el sostre de la cafeteria de
manera que l’espai més comprimit del menjador convida a seure, a gaudir d’un
bon plat mentre s’observa el pati al sud a través del buit de les antigues portes i
finestres. L’espai més descomprimit de la cafeteria recupera l’alçada de les façanes
adjacents i permet l’entrada de la llum per la part superior. Aquesta cafeteria, en
elevar-se, recupera el nivell del sòl del pati amb el qual es comunica, creant una
zona de cafeteria a l’aire lliure. Aquests dos espais queden servits per una cuina
on es prepara el menjar i que es relaciona de manera diferent amb ells. A través
d’una finestra que permet recollir el menjar directament als usuaris del menjador,
mentre que a la cafeteria la relació es produeix mitjançant una barra elevada al
nivell a un nivell superior.

Continuant amb el recorregut trobem una rampa que ens convida a passar a la
residència, no sense entrar primer en el hall principal de tota la residència,que
té doble altura i esta relacionat amb un pati a l’oest i amb vistes a les façanes
d’altres ruïnes a l’est. Aquest ens dona pas al nucli de comunicació vertical. Des
d’aquest, i en cada planta, trobem una sala comú independent per als usuaris, de
manera que puguen estudiar, llegir o simplement estar-hi. Aquestes sales d’estudi
donen accés a les distintes habitacions de tres persones cadascuna amb bany
propi. Totes les habitacions s’orienten al sud garantint la millor il·luminació,
adequadament protegides del sol, i unes agradables vistes.
Per finalitzar, trobem un espai diàfan que dona pas a les aules, a uns banys
i a una eixida a l’exterior que recupera el camí preexistent comunicant amb
l’almàssera. Aquestes aules comparteixen l’espai però estan adequadament
separades. L’entrada de llum queda garantida amb l’elevació del sostre, mentre
que la part inferior dels murs és de formigó vist.
La part esportiva del projecte es resol a l’edifici nord, al qual podem accedir
de dues maneres, o bé des del pati central o bé des de la rampa que permet
una adequada continuïtat de les activitats esportives amb l’exterior. Entenem
aleshores que el procés d’utilització serà, en primer lloc accedir als vestuaris des
del pati central i, en funció de cap on ens dirigim, entrar als espais esportius.
Aquesta diferenciació dependrà de si anem a realitzar o no activitats d’aigua.
Podem dividir aleshores aquesta zona en dues parts. A la zona d’aigua accedim
directament des dels vestuaris, mitjançant l’espai distribuïdor que ens dona
accés a la piscina, amb vistes cap a la vall nord, a la hidroteràpia, que connecta
visualment amb un pati per crear un espai més recollit, i a la sauna. És important
assenyalar que aquest espai distribuïdor connecta visualment amb l’almàssera i
la zona boscosa de la part oest. A la zona on es practiquen els esports “secs”
accedirem, ixint altra vegada al pati central i accedint a un espai distribuïdor
annex al rocòdrom. Aquest espai ens donara pas al rocòdrom, al gimnàs, que
es situarà entre dos patis, i a la sala de musculació, que es troba orientada
directament amb vistes al Penyagolosa.
Per últim, l’almàssera serà restaurada i acollirà l’ús de la biblioteca, aprofitant el
seu aïllament i la tranquil•litat que proporciona el contacte directe amb la natura.
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Centre mèdic
Administració

Biblioteca

Administració
Piscina

Hidroteràpia
Sauna

Gimnàs

Sala
musculació

Vestuaris
Rocòdrom

Zona esportiva
Aules
WC

WC
Cuina

Cafeteria

Hall

Menjador
Residència

Sala
multiusos

Zona de dia

Planta general
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Volumetria. Maqueta.

Ruïnes originals

Nou sòl

Estructura
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Volumetria. Maqueta.

Maqueta del conjunt
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Infografia. Accés

Vista exterior de l’accés. S’observen l’espai esportiu, el rocòdrom i el espaa de cafeteria/menjador.
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Infografia. Pati interior

Vista interior d’un pati. Manteniment dels acabacabats dels murs.
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Infografia. Piscina

Piscina semiolímpica. Fons de perspectiva cap a la vall nord.
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Infografia. Gimnàs

Vista interior del gimnàs.S’observa la diferenciació espacial mitjançant el sostre i la connexió amb els patis.
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Documentació gràfica
Plantes, seccions i detalls

Territori
Planta situació

Entorn
Plantes generals
Seccions generals

Ordenació
Planta
Seccions singulars

Arquitectura
Detalls de la zona esportiva
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Planta situació

Escala 1/1000
N

57

Planta de cobertes

Escala 1/500
N

58

Planta +2

Escala 1/500
Cota 975m
N
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Planta +1

Escala 1/500
Cota 970m
N
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Planta general

Escala 1/500
Cota 968m
N
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Planta -1

Escala 1/500
Cota 965m
N
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Planta -2

Escala 1/500
Cota 962m
N
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Seccions longitudinals

Alçat Nord

Secció longitudinal L1

AN
L1

Escala 1/500
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Seccions longitudinals

Secció longitudinal L2

Secció longitudinal L3

L2
L3

Escala 1/500
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Seccions longitudinals

Secció longitudinal L4

Alçat Sud

L4
AS

Escala 1/500
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Seccions longitudinals

Secció longitudinal L5

Secció longitudinal L6

L5
L6

Escala 1/500
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Seccions transversals

Secció transversal T1

Secció transversal T2

T1 T2

Escala 1/500
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Seccions transversals

Secció transversal T3

Secció transversal T4

T3

T4

Escala 1/500
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Seccions transversals

Secció transversal T5

Secció transversal T6

T6 T5

Escala 1/500
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Seccions transversals

Secció transversal T7

Secció transversal T8

T7
T8

Escala 1/500
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Seccions transversals

Secció transversal T9

Secció transversal T10

T10 T9

Escala 1/500
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Seccions transversals

Secció transversal T11

T11

Escala 1/500
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Alçat Nord. Infografia.
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Planta general

Escala 1/200
Cota 968m
N
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Alçat Nord

Escala 1/200

76

Alçat Sud

Escala 1/200
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Secció longitudinal general

Escala 1/200
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Seccions transversals.Piscina.

Escala 1/200

79

Seccions transversals. Sala multiusos.

Escala 1/200
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Seccions transversals. Residència.

Escala 1/200
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Detalls zona esportiva. Planta piscina.

Escala 1/100
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Detalls zona esportiva. Alçats interiors piscina.

Alçat Nord

Alçat Sud

Alçat Est

Alçat Oest

Escala 1/100
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Detalls zona esportiva.
Planta gimnàs.

Escala 1/100
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Detalls zona esportiva.
Alçats interiors gimnàs.

Alçat Sud

Alçat Oest

Alçat Nord

Alçat Est

Escala 1/100
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Detalls zona esportiva.
Planta i alçats interiors sala de musculació.

Alçat Oest

Alçat Nord

Alçat Est

Alçat Sud

Escala 1/100
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Memòria constructiva
Taula

1 Materialització del projecte.
2 Actuacions prèvies.
3 Topografia i moviment de terres.
4 Sistema estructural.
5 Les cobertes.
6 Els murs.
7 Els sòls.
8 Compartimentacions interiors.
9 Sistemes d’acabats.
10 Sistema d’acondicionament i instal·lacions.
11 Residència.
12 Documentació gràfica.
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1. Materialització del projecte

La materialitat de la intervenció que proposem haurà de garantir una adequada
coherència amb la idea del projecte i potenciar els valors que en ell es pretenen
mantenir. Diferenciem, com en tot el projecte, la materialitat dels edificis restaurats, que serà la que hi ha, i la dels edificis nous. En aquests, l’aspecte exterior
es resoldrà amb les pròpies ruïnes revestides amb un nou mur de formigó i
una coberta que “flota” sobre els espais. Per últim el buit entre la coberta i els
murs el resoldrem mitjançant una estructura puntual metàl•lica i vidre. En tot
moment es busca una diferenciació i contrast del nou edifici amb les ruïnes de
Mas Quemado.
Serà molt important també la materialitat dels patis, ja que partim de la idea que
volem respectar la petjada que el temps ha anat deixant als murs, de manera
que deixem vistos els materials originals i, amb el temps i a causa del nostre ús,
anirem afegint noves capes.
Per tal de mantenir la coherència amb el sistema estructural murari de les ruïnes
trobem adequada la utilització d’un sistema estructural també murari, és el cas
de murs de formigó armat. L’elecció d’aquest material, i més concretament,
l’elecció de deixar-lo vist a l’interior de l’edifici respòn a l’interès en reforçar el
caràcter d’espai fluid i continu que volíem respectar dels carrers i les places on
disposem la nova edificació. D’altra banda, i a causa de la geometria irregular
amb la que anem a treballar, trobem que el formigó armat, formigonat in situ,és
el sistema més apropiat per aquest cas, ja que ens permet adaptar-nos a la geometria de les finestres i els buits deixats per l’enderrocament de part dels murs.
Tractem de reforçar la continuïtat i fluïdesa espacial mitjançant la materialitat, el
formigó vist, tot i que açò ens comportarà algunes complicacions especialment
constructives que haurem de tenir ben presents.
Pel que fa a la coberta creiem que una coberta plana serà més adient per crear
un contrapunt amb les cobertes a dos aigües de les ruïnes i, de la mateixa manera que els murs, es materialitzarà amb el formigó vist a l’interior. En principi
creiem que una llosa massissa formigonada in situ és el més adient, però a causa
de la gran llum d’alguns espais recorrerem a la utilització de lloses nervades en
algunes zones.
És important assenyalar també que resolem els buits i l’estructura metàl•lica
amb acer corten ja que creiem que aquest material, on el pas del temps està present gràcies al seu òxid, permet servir de nexe entre la materialitat de les ruïnes
i el nou edifici.
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2. Actuacions prèvies

En termes generals, i com pas previ a l’inici de les obres del projecte, s’hauran
de realitzar una sèrie d’activitats complementàries a fi de confirmar i verificar
la informació facilitada en els documents adjunts. Aquestes operacions estan
relacionades amb l’estudi del terreny i amb l’adequació i neteja del sòl per a
procedir correctament a la construcció dels fonaments i posterior construcció
de les edificacions. Com que hem concebut el projecte de manera que ocupa
l’espai dels carrers i places, l’edificació que més requerirà de grans moviments
de terres es concentrarà a l’excavació de la sala d’instal•lacions de la piscina i a la
residència. Caldrà una adequada planificació ja que el projecte es desenvolupa en
un entorn molt delicat, entre les ruïnes, per la quan cosa una perfecta organització
de l’obra serà un requeriment bàsic per a la correcta realització del projecte.
2.1 ESTUDI GEOTÈCNIC
L’Estudi Geotècnic és el conjunt d’informació i quantificació de cada una de
les característiques del terreny en relació amb el tipus de construcció previst i
l’entorn on s’ubica.
L’estudi i el projecte de tota fonamentació exigeix el coneixement previ de les
característiques del terreny de suport i la tipologia d’edifici previst. Aquestes
característiques del terreny es determinen mitjançant una sèrie d’activitats
que en el seu conjunt es denominen reconeixement del terreny i els resultats
quedaran reflectits en un Estudi Geotècnic. L’estudi ha de reunir els aspectes
següents:
Recopilació de dades.
Compren la definició de l’objecte de l’obra, les condicions de la construcció, la
ubicació de la parcel•la i la seua forma. En el nostre cas no estem limitats per
la parcel•la, perquè el nostre projecte s’ha de situar a l’entorn immediat del que
resta de Mas Quemado. Pel tipus de projecte que proposem, caldrà atendre un
correcte alçament topogràfic del poble, així com de les ruïnes i l’espai públic
habilitat entre aquestes, ja que determinaran la intervenció.
Reconeixement del terreny.
Consisteix en l’estudi i anàlisi de la zona, així com també dels edificis pròxims o
adjacents. Es procedeix a l’anàlisi de la geologia de la zona i el grau de sismicitat.
S’estudien també les galeries subterrànies, i la possible captació d’aigua per
nivells freàtics.
Assajos.
Consisteix en la realització de cates, sondejos, penetracions estàtiques o
dinàmiques, etc. Farem tots els assajos necessaris fins obtenir la informació
real sobre el terreny en el qual anem a implantar el nostre edifici. Haurem de
previndre com afectarà aquest a les ruïnes que volem mantenir.

Anàlisi i interpretació de dades.

2.3 ENDERROCS I DEMOLICIONS

Definirem, després de la recopilació de les dades pertinents, cadascun dels nivells
estratigràfics, la composició dels mateixos, la localització de l’estrat resistent i els
paràmetres geotècnics principals, incloent el nivell freàtic, indispensables per al
correcte disseny i càlcul de la fonamentació de l’ edifici.

Encara que el projecte tracta de mantenir les ruïnes, caldrà realitzar demolicions
puntuals per adaptar correctament l’espai a les nostre necessitats.

Conclusions.
En aquest apartat, i amb les definicions del terreny obtingudes, es procedirà
a la descripció de les recomanacions per a totes les activitats dels processos
constructius que s’efectuaran al terreny, com en el cas de les excavacions, les
càrregues admissibles, els paràmetres de permeabilitat del terreny, els cabals
estimats de buidatge, etc. Com que no disposem d’un adequat Estudi Geotècnic,
deduïm, que per la localització de Mas Quemado sobre un turó rocós i enmig
d’un entorn muntanyós de secà, el nivell freàtic no afectarà a les construccions
que anem a realitzar i que la pressió que realitzarà el terreny serà elevada, al
voltant de 3MPa.
2.2 ACLARIDA, DESBROSSADA I ORGANITZACIÓ DE L’OBRA
En relació a les operacions de condicionament del solar, podem dir que aquestes
consistirien en la neteja i desbrossament del terreny natural, eliminant la capa
vegetal, enderrocs i altres elements no desitjables de la zona on es construiran els
edificis del projecte i les seus soleres. Prèviament, s’haurà realitzat l’explanació,
desmunt, buidat i terraplenament del terreny fins aconseguir les rasants descrites
al projecte .
D’acord a un planejament adequat, les tasques d’aclarida i desbrossament
determinen el començament de l’obra, i donen pas a les activitats següents.
Els arbres i arbustos que es troben en l’àrea del projecte i que no estiga previst
mantenir, seran retirats prenent les precaucions necessàries. De la mateixa
manera es procedirà amb les soques i el gram superficial. Les terres vegetals
procedents del desbrossament s’utilitzaran per a l’ompliment de les zones que
així ho necessiten, tenint en compte la nova distribució orogràfica descrita al
projecte .
S’hauran de netejar d’enderrocs tots els patis, de manera que queden preparats
per a la pavimentació, i caldrà mantenir els enderrocs per a la reconstrucció de
les parts més deteriorades de les ruïnes.
Les ruïnes i altres materials no desitjats, com ara els que resulten de
l’enderrocament de les edificacions que no es mantinguen en el projecte, es
reutilitzaran per a la reconstrucció de part dels murs, la restitució de peces en
mal estat, o la consolidació i reconstrucció dels abancalaments.
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Entenem per demolir, l’actuació que es realitza en una edificació per eliminar-la
totalment o parcial, i el trasllat posterior dels enderrocs produïts. Enderrocar és
l’actuació inclosa dins de la mateixa demolició, destinada a la destrucció total de
la construcció de la qual es generen residus no classificats.
Per tant, procedirem a la demolició de certes parts de les ruïnes indicades a la
memòria descriptiva de manera que mantindrem només les que ens interessen
per al projecte. Els murs que mantindrem determinaran els patis de la nova
edificació, per això caldrà anar amb molta cura amb la demolició. En el cas que
algun mur dificulte l’accés a la maquinària necessària per realitzar les tasques de
construcció, podrem desmuntar alguns murs i tornar a recol•locar-los al seu lloc
original.
2.4 ALINEACIONS, RASANTS I REPLANTEIG
Quan el terreny es troba net, després del desbrossament i de la seua aclarida,
s’inicia el replanteig del projecte, i amb això començarem l’excavació.
El replanteig té com objectiu reflectir sobre el terreny la informació continguda
en els plànols del projecte. En primer lloc, es procedirà al replanteig dels
fonaments de l’edificació, dels moviments de terres i dels murs de terraplè, així
com escales i rampes de places i patis.
El replanteig, a l’igual que el projecte, es recolzarà en la posició de les ruïnes,
ja que seran elles les que determinen la forma del projecte. Sobre aquest, i de
manera posterior, introduirem el replanteig de l’estructura vertical que també es
recolza en els murs de les ruïnes.

3. Topografia i moviment de terres

Per tal d’adequar els nivells del sòl actual als previstos en el projecte, es procedirà
a desmuntar, buidar o terraplenar el terreny, segons convinga. El desmunt
consisteix en el moviment de totes les terres que es troben per sobre de la
rasant del pla d’arrencada de l’edificació, mentre que el buidat es realitza quan
el pla d’arrencada de l’edificació es troba per baix del terreny. D’altra banda, el
terraplenament és el farciment de terra, i es realitza quan el terreny es troba per
sota del pla d’arrencada de l’edifici i és necessari elevar-lo al mateix nivell.

3.1 EXCAVACIONS
En primer lloc, realitzarem les excavacions dels fonaments definides, de manera
que els fons i laterals es refinaran fins que queden escairats d’acord amb la
normativa vigent. Al mateix temps, s’excavaran també les rases necessàries
per a les distintes xarxes de serveis, com sanejament, proveïment d’aigua,
d’energia elèctrica i presa de terra etc., en conformitat amb les companyies
subministradores corresponents. Les arquetes s’excavaran manualment fins a
la cota necessària.

3.3 COMPACTACIONS
Consisteix en l’extensió i compactació de sòls procedents de l’excavació amb
elevat rendiment, amb aportació de saorra en la coronació. L’execució inclou
la preparació del pedraplè, l’extensió de la capa, el control d’humitat i la seva
compactació.
Els materials a emprar comprendran sòls tolerables i adequats, seleccionats
segons els casos, sent els dos últims els de coronació, amb escarificat previ
del terreny natural. Les tongades seran uniformes en gruix i nivell, procedint
al control d’humitat de cada tongada i posteriorment a la compactació de la
mateixa per mitjans mecànics.

En el nostre projecte caldrà anar molta cura amb les excavacions, ja que poden
fer que la ruïna que tractem de mantenir s’enfonse. Com que els fonaments dels
murs preexistents consisteixen en la prolongació del mateix mur, almenys mig
metre per baix del nivell de la rasant, per tal d’evitar el deteriorament, tractarem
de reduir la pressió del terreny mitjançant l’ús d’apuntalaments i organitzarem
l’obra de manera que aquesta part es perllongue el mínim possible en el temps.
En cas de que en excavar s’advertira alguna anomalia no prevista, s’aturarà l’obra
i es comunicarà la incidència a la Direcció Facultativa, perquè es prenguen les
mesures oportunes d’acord amb les bones pràctiques de la construcció .
3.2 EXCAVACIONS EN SOTERRANI
En els casos de la piscina i la residència, en els quals el projecte preveu el
soterrament total o parcial d’alguna de les parts, caldrà buidar el soterrani.
El buidat del soterrani es realitzarà amb les mesures de seguretat que es
requereixen, d’acord amb la normativa vigent, i els mitjans necessaris per a la
contenció de les empentes perimetrals fins a l’execució de l’estructura. L’ordre
d’execució serà en primer lloc l’excavació principal, que no sobrepassarà el talús
natural del terreny. Mentre s’efectua la consolidació definitiva de les parets i
fons del buidatge, es conservaran les contencions i apuntalaments realitzats per
a la subjecció de les construccions i trams adjacents.
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4. Sistema estructural

Per determinació del tipus de projecte, l’estructura no s’ordena seguint una
trama ortogonal o regular, sinó que cada espai va adaptant-se a la geometria
de les ruïnes però sense perdre la continuïtat amb la resta d’espais. De manera
general, pel que fa a l’estructura, podríem dir que diferenciem dues parts als
edificis de nova planta.
La primera part correspon amb la estructura muraria de formigó armat que rep
les càrregues de la coberta, i de les plantes, en el cas de la residència. Aquests
murs, com ja hem dit, s’adeqüen a la geometria irregular de la ruïna, respectant
les portes i finestres preexistents i mai sobrepassant el nivell que aquestes li
marquen. D’altra banda, trobem la coberta, resolta en formigó armat in situ
perquè, de la mateixa manera que els murs, ha de respondre a geometries
irregulars imposades per la ruïna. Pel que fa a l’ambient distingirem la utilització
dos tipus de formigó a causa del distint grau d’agressivitat respecte a la seua
resistència.
D’aquesta manera, s’ha d’utilitzar un HA-25/B/20/IIa formigó armat de 25N/
mm² de resistència característica del formigó i 5100 Kp/cm² de resistència
característica dels acers, B-500S que tindran l’acreditació pertinent i arribaran
acompanyats del certificat de garantia del fabricant, el càlcul i control correspon
al control normal del formigó i normal de l’acer, segons la Instrucció EHE, per
al cas general. Utilitzarem també un formigó de tipus HA-25/B/20/IV formigó
armat de 25N/mm² de resistència característica del formigó i 5100 Kp/cm² de
resistència característica dels acers, B-500S que tindran l’acreditació pertinent i
arribaran acompanyats del certificat de garantia del fabricant, el càlcul i control
correspon al control normal del formigó i normal de l’acer, segons la Instrucció
EHE, per a la piscina, ja que el seu ambient humit i ric en clorurs requereix
característiques especials.
4.1 CIMENTACIÓ
Les pressions admissibles previstes en el terreny de fonamentació serien les que
estan d’acord amb les característiques que constaran a l’Estudi Geotècnic. En
el nostre cas al no disposar d’elles, suposem una resistència de treball mínima
prevista, de 3 MPa, corresponent al terreny rocós sedimentari.
La profunditat dels fonaments que adoptem, tot i la mancança de dades de
l’Estudi Geotècnic, dependrà de la situació dels fonaments de la ruïna adjacent,
és a dir, els nostres fonaments estaran, com a mínim, al mateix nivell que els del
mur de la ruïna. En els casos on no tenim ruïna suposarem una profunditat per
als fonaments d’1,50 metres respecte a la rasant.
Les característiques del formigó necessari per als fonaments soterrats segons la
EHE-08 serà IIa.

queden definides als plànols de projecte, així com els seus detalls .

Fonamentació per sabates corregudes.
Com que el sistema estructurals és murari, o bé de pilars molt pròxims entre ells,
la transmissió de càrregues des de l’edifici fins al terreny es realitzarà mitjançant
una fonamentació superficial de sabates corregudes baix els murs i pilars, en els
edificis de nova planta.
A l’altura especificada pel detall de fonamentació, es col•locarà l’armadura de repartiment i ancoratge de l’estructura vertical, sobre la capa de formigó de neteja.
Com que estem parlant d’un sistema de murs i pilars a tot el perímetre, no
caldrà la utilització de cèrcols de lligat de les bigues riostres per previndre
els desplaçaments horitzontals ja que les pròpies bigues perimetrals lligaran els
fonaments.
Fonamentació per llosa.
Es proposa una fonamentació superficial de llosa armada sota el fossat de la
piscina, i a la residència, ja que esta format per un sistema estructural diferent
de la resta de l’edifici, de manera que les càrregues de la mateixa es transmitiran
al terreny de manera repartida. En ambdós casos, com que es troben en nivells
inferiors al de les ruïnes, no les afectaran.
Com que en la piscina tractarem amb un ambient humit i amb clorurs, les propietats exigibles al formigó seran diferents a les de la resta de les parts del projecte, com s’ha especificat abans. A l’altura especificada pel detall de fonamentació es col•locaran els separadors homologats i l’armadura d’ancoratge de la
estructura vertical.
4.2 MURS DE SOTERRANI
Els elements estructurals previstos per delimitar el soterrani de la piscina coberta
estan formats per murs de formigó armat que hauran de contenir l’empenta
del terreny amb el qual limiten i garantir que les ruïnes properes no sofriran cap
malbaratament, i alhora podran suportar les càrregues que transmet la coberta
mitjançant murs i pilars. El tipus de formigó emprat per a la construcció d’aquest
element es correspondrà amb aquell especificat per a l’ambient de piscina en la
introducció d’aquest apartat.
Com que en alguns llocs no podem excavar per encofrar els murs a dues cares a
causa de la presència de les ruïnes, l’excavació la realitzarem per bataches, de manera
que garantirem l’estabilitat i la integritat de la ruïna. En les zones on estem lliures
de ruïnes podrem excavar i formigonar a dues cares, encara que seria més coherent
fer-ho tot a una, ja que no té massa sentit impermeabilitzar exteriorment només
una part del perímetre del soterrani de la piscina. Les dimensions en gruix i alçada
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Els encofrats, de taulers o plaques, tornapuntes, apuntalaments, brides, puntals
falques etc. garantiran les càrregues i sobrecàrregues de l’execució, controlant
la planificació i les dates del formigonat per al seu desencofrat, segons l’EHE.
4.3 ESTRUCTURA PORTANT
Estructura portant de murs de formigó armat.
Els elements estructurals previstos estan formats per murs de càrrega de
formigó armat, corresponents amb el perímetre extern de les edificacions, els
quals doblen els murs preexistents de les ruïnes. El tipus de formigó serà HA25/B/20/IIa per als edificis en general, i HA-25/B/20/IV per a la piscina
en concret, a causa de les condicions específiques que es donen en el seu
interior, tots dos amb una resistència característica de: 25N/mm² i resistència
característica dels acers, B -500S, que tindran l’acreditació i certificació pertinent.
Les dimensions de cada un d’ells queden definides en els plànols de projecte,
així com els seus detalls constructius.
Els recobriments de l’armadura principal i secundària seran de la dimensió
especificada en els plànols, amb separadors homologats, els cèrcols de les
dimensions i separació projectades no superaran en cap cas el 85% de la menor
dimensió del nucli de formigó. Les armadures han de estar netes, exemptes
d’òxid no adherent, pintura greixosa o altres substàncies perjudicials. El formigó
es compactarà per tongades, vibrant a l’anterior, i es guarirà mantenint humida
la superfície sense desllavar, fins a arribar al 70% de la resistència de projecte.
Estructura portant de pilars metàl•lics,
L’estructura metàl•lica que salva la distància entre els murs de formigó i la coberta
s’ha d’entendre com una gelosia de modulació que varia per adaptar-se a cada mur en
funció de la relació d’aquest amb les ruïnes. El cordó superior de la gelosia recollirà
les càrregues de la coberta, mentre que l’inferior, més grossa, servirà de placa de
repartiment de les càrregues sobre el mur, o sobre la cimentació. Els muntants, els
pilars metàl•lics, tindran forma de creu no centrada en la direcció perpendicular al
parament de vidre, i serviran per rebre directament les fusteries fixes també d’acer
corten.

4.4 ESTRUCTURA HORITZONTAL
La residència tindrà un sistema estructural diferenciat de la resta, basat en
murs de càrrega de formigó per a l’estructura vertical i lloses massisses per
a la coberta i per al forjats intermedis, de manera que el sistema estructural
horitzontal queda unificat amb el vertical. Com en la resta dels casos, el tipus de
formigó serà HA-25/B/20/IIa .
4.5 ESCALES I RAMPES
Els desnivells del projecte, tant interiors com exteriors, es resoldran mitjançant
escales i rampes.
Trobem dues rampes, una exterior que dóna accés a la zona esportiva i una
interior que dóna accés a la residència. Ambdues tenen una pendent adaptada
que permet el pas còmode la gent. En el cas de la rampa exterior la materialitat
respon al sòl de l’interior de l’edificació que tracta de sortir cap a l’exterior,
mentre que la rampa de la residència, convida a entrar a la seua sala d’ús comú i
dóna pas a un altre ambient amb el canvi de paviment.
Les escales exteriors que trobem als patis també se resolen amb formigó, de
manera que seguim la mateixa estratègia que amb les rampes, el sòl ix cap als
patis per formar grades i escales que salven els desnivells entre la zona de dia i la
zona esportiva. De la mateixa manera, les escales interiors que resolen l’accés a
la cafeteria i la residència s’entenen com el resultat d’uns plecs de plànol del sòl
que formen els graons. A la sala multiusos trobem que les grades i l’escala que
hi permet l’accés també es resolen amb formigó. Com que en tots els casos les
escales quedaran vistes, s’hauran de resoldre completament amb formigó armat,
graons inclosos.
Per últim, l’escala que dóna accés a la sala d’instal•lacions de la piscina, encara
que no queda vista directament, la resoldrem de la mateixa manera que la resta,
garantint la coherència material.
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5. Cobertes

Per tal de mantenir la coherència amb la idea principal del projecte d’inversió
de l’espai, ocupant l’espai públic i creant patis a l’antiga edificació, pensem que
la coberta havia de ser una coberta plana, de manera que es mantingués aquest
contrast, amb els murs que ens parlen de les cobertes a dues aigües que tenia
l’arquitectura vernacla preexistent.
A causa de la geometria irregular de l’espai i amb la finalitat de mantenir la
coherència material amb murs i sòl, les cobertes seran de formigó armat in situ.
D’altra banda, elevarem la coberta puntualment, de manera que pugem subdividir l’espai continu interior, com és el cas de les aules, cafeteria, residència o
sala multiusos.
La tipologia estructural més adient, aleshores, serà la de llosa massissa de formigó armat, ja que ens permetrà adaptar-nos a la geometria irregular del carrer.
Aquesta tipologia no ens permet salvar les llums més grans (14,5 m a la piscina)
de manera que introduirem en aquests espais un sistema de forjats nervats.
Aquests nervis serviran, segons la seua direccionalitat, per diferenciar l’espai
entre la piscina i el gimnàs. A més, per criteri del projecte, més que per necessitat estructural, utilitzarem els nervis per recalcar la importància d’alguns espais,
com les aules, la sala multiusos o la sala de musculació.
La coberta la projectem des de dins, des dels espais interiors, per tant les distintes tipologies de cobertes, en les zones on comparteixen cota, estaran enrasades
per la part inferior dotant l’espai de continuïtat, però creant distintes zones
gracies al tipus d’estructura (llosa massissa o llosa nervada).
En resum, podríem dir que la coberta esta formada per dues llosses massisses que absorbeixen la irregularitat mentre que mitjançant l’elevació d’una part
d’aquesta (a la residència, cafeteria i rocòdrom), el canvi d’estructura (forjats
nervats a la piscina, gimnàs i sala de musculació) o l’acció conjunta del canvi
d’estructura i elevació (aules i sala multiusos) s’aconsegueix diferenciar i ordenar
l’espai continu i fluid del centre esportiu.
La recollida d’aigües pluvials serà puntual i les baixants es disposaran vistes a
l’exterior en les zones on no disposen d’espai de servei, com banys i vestuaris.
Sempre intentarem que el diàmetre d’aquestes baixants no supere els 8 cm, de
manera que siga més menut que la projecció vertical de les fusteries i que estiguen en relació amb la modulació estructural d’aquestes. Per últim, cal assenyalar que, com que es tracta d’una coberta vista interiorment, les instal•lacions
quedaran vistes feta excepció de les situades entre els nervis.

Coberta llosa massissa
Coberta llosa massissa elevada

En tots els casos i, com que deixem la coberta vista interiorment, parlarem de
cobertes planes invertides, on l’aïllament se situa per damunt de la làmina impermeable i l’acabat és en tots els casos de grava.

Coberta llosa nervada
Planta de tipologia estructural de
les cobertes.
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6. Els murs

6.1 MURS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR

6.3 BUITS ALS MURS

Com resoldre els murs i el seu contacte amb la ruïna ha constituït un dels reptes
més grans als quals ens hem hagut d’enfrontar en aquest projecte. Com que la
utilització dels murs de formigó, com a element estructural, naix fruït del caràcter murari de la ruïna, pareixia clar que havíem d’utilitzar el formigó només per
a doblar-la. La resta de l’espai el tancaríem amb vidre i una estructura metàl•lica
clarament diferenciada.

Distingirem, pel que fa als buits, dos tipus clarament diferenciats, aquells que
venen definits per la seua presència en la ruïna, ja que en el passat foren portes
i finestres, i els buits que creem de nou amb els paraments de vidre.

Com que els encontres constructius eren nombrosos i diferents en cada cas,
calia establir un sistema que permetera una solució constructiva coherent per a
tots els tipus i que servira, a més, per mantenir i reforçar el buit que han deixat
les antigues portes i finestres a la ruïna.
Trobem tres tipologies de mur nou en funció de la relació que estableix aen la
ruïna. En primer lloc, quan la cota de la ruïna sobrepassa la cota a la que volem
aplegar, el que fem es doblar el mur de la ruïna amb un nou mur de formigó que
respectarà els buits preexistents i que quedarà vist a l’interior, situant l’aïllament
entre aquest i la ruïna. La segona tipologia de mur consisteix en que la ruïna
és més baixa que el nou mur, com és el cas dels corrals o murs que han caigut.
El mur de formigó, llavors, arribarà fins on aplegue la ruïna i no la sobrepassarà, completant-se l’espai restant entre aquest i la coberta amb una estructura
metàl•lica i vidre. La darrera tipologia apareix en els murs nous que delimitem
nosaltres, on no apareix la ruïna i per tant seran completament de nova construcció, realitzats amb estructura metàl•lica i vidre. D’aquesta manera tant des
de l’interior com des de l’exterior entenem perfectament quina és la ruïna i
quina és la part nova, construïda en vidre.
El sistema constructiu que anem a utilitzar als murs dependrà de en quin cas,
ens troben, i la ruïna acabarà actuant com si es tractés d’una fulla més del mur.
El mur es defineix per el mur de maçoneria com a fulla exterior i pel mur de
formigó com a fulla interior.La percepció de l’edifici servirà per recuperar la
forma de la ruïna i, volant sobre ella, unes cobertes potents i planes que s’eleven sobre nombrosos pilars metàl•lics que, a causa del seu gran nombre, acaben
donant unitat i modulació als distints espais, gràcies a la utilització d’un mateix
llenguatge estructural.
6.2 MURS ESTRUCTURALS INTERIORS
Aquest serà el cas del murs que separen els banys i vestuaris així com els que
trobem a la residència. Són estructurals i quedaran vistos, almenys a la cara que
ens interese, mentre que a l’altra estaran revestits.

Seguint amb la mateixa lògica, distingim dos tipus de fusteries, les que formen
l’estructura, que també reben la fusteria fixa metàl•lica dels grans paraments de
vidre i les fusteries practicables de portes i finestres, tant noves com velles, que
es resoldran amb premarcs i marcs de fusta de pi ben grossa que remarques el
caràcter de buit puntual, posant atenció en l’escala humana front al buit general
que s’estableix entre l’estructura metàl•lica.
En tots els casos les finestres seran de doble vidre, de manera que proporcionaran l’aïllament acústic, conforme a la justificació d’aïllament tèrmic i acústic,
i asseguraran una utilització que prevaldrà sobre cap altra concreció. La càmera
d’aire entre els vidres serà estanca, rebuda mitjançant junquillo, calces i silicona
imputrescible, impermeable i que siga compatible amb la fusteria.
En el cas de les fusteries metàl•liques la protecció ambiental queda garantida pel
material, acer corten, que servirà de barrera front als agents agressius externs.
Les dimensions i obertures quedaran ben grafiades als plànols del projecte, i es
garantirà la possibilitat de la neteja i reparació de vidres sense risc afegit des de
l’interior, d’acord amb el DB-SU, tot comprovant el correcte funcionament dels
elements mòbils.
En les fusteries, que siguen practicables, caldrà garantir una adequada compatibilitat i estanqueïtat a més de garantir un correcte ús de les mateixes. Als
edificis restaurats es tractarà de recuperar la fusteria existent. En cas de no
existir aquesta, o en cas de trobar-se en mal estat, s’adaptaran marcs de fusteria
a les dimensions dels buits originaris, de manera que garantisquen una adequada
estanqueïtat que permeta l’obtenció de les condicions tèrmiques i acústiques
interiors desitjades.

6.4 TANCAMENTS EN CONTACTE AMB EL TERRENY
Com s’ha especificat anteriorment, a la piscina i en part de la residència trobem
parts soterrades, de manera que els murs que les delimiten estan en contacte
directe amb el terreny. Els detalls sobre materials i composició s’han determinat
en l’apartat Sistema Estructural, Murs de Soterrani.
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7. Els sòls

De la mateixa manera que els murs i la coberta, els sòls de la nova edificació
estan pensats per ser vistos directament des de dins, per això els resoldrem en
formigó vist.
Com que la majoria del projecte es resol en una planta, serà molt important la
correcta definició del sòl i la relació d’aquest amb el terreny. El sistema que anem
a utilitzar és el de una solera que es formigonarà directament sobre el terreny, ja
que no haurà de suportar càrregues estructurals, sinó només les d’ús de la gent.
Aquesta solera s’aïllarà correctament per la part que contacta amb el terreny i la
realitzarem en dues fases, per tal de donar-li un adequat acabat superficial ja que
quedarà vista. Una primera solera de 15 cm. que és la que s’encarregarà de rebre
les poques càrregues que hi apareguen i les transmetrà al terreny. Una segona
solera amb acabat polit d’uns 10 cm. en la qual s’inclouran els tubs per a passar
la instal•lació de sòl radiant als llocs on hi calga, i que es realitzarà una vegada els
murs estiguen ja construïts, de manera que la capa superficial del formigó, que
es quedarà vista, siga construïda el més tard possible per evitar, durant l’obra,
embrutar-la, trencar-la, etc. Tindrem sempre ben present l’adequada col•locació
de l’armadura de repartiment prop de la superfície per tal d’evitar la fissuració
per retracció.
En alguns llocs, com a la residència o a part del gimnàs, sobre aquesta solera es
situarà un sòl de fusta de pi sobre rastrells, de manera que dote de calides aquestos espais i facilite el seu ús. És important assenyalar que als espais on aparaguen
condicions que puguen afavorir alguna relliscada dels usuaris, es procurarà que
la superfície de la solera ho evite.
Pel que fa al sòl dels espais exteriors, d’altra banda, distingim dues tipologies de
sòl, el que correspon als patis i a les places. El sòl d’ambdòs es realitza a través
del suport directe de les peces que compondran el paviment sobre una capa
de sorra compactada i una altra de graves, de manera que aquesta composició
dels estrats inferiors facilite el drenatge de les aigües pluvials cap al subsòl. La
diferència radicarà a les peces, ja que als patis utilitzarem unes que deixen creixer
l’herba entre elles, mentre que els adoquins de les places, com que volem obtenir
un caràcter més urbà no ho permetran, creant una superfície d’aparença dura.
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8. Compartimentacions interiors

8.1 PARTICIONS
En el projecte es proposa realitzar els tabics interiors, per tractar-se de particions no estructurals, emprant plaques de cartró guix .
El sistema consisteix en una estructura portant formada per perfils de xapa
galvanitzada, muntants i canals, sobre les quals es cargolen, per ambdues cares
les plaques de guix, i entre elles es disposa l’aïllant acústic. El tipus d’estructura i
nombre de plaques serà l’apte, segons el fabricant, per a les esvelteses de l’envà,
la reducció de soroll aeri en tancaments de façana i en els tradossats.
Per l’interior d’aquests envans discorreran les instal•lacions d’aigua i d’electricitat que es previnguen en les memòries tècniques del projecte.
8.2 FUSTERIA INTERIOR
La fusteria interior als edificis serà de fusta de pi tractada, de manera que s’estableix una coherència amb les fusteries practicables de les façanes. Totes les
unitats es muntaran sobre premarcs ancorats al sòl. En armaris, com la resta del
mobiliari, es seguirà el criteri de disseny del projecte, és a dir, realitzant-los en
fusta de pi.
8.3 LES BARRERES DE PROTECCIÓ
Tindran per objecte la protecció front a la caiguda. Totes les baranes que apareixen, al nucli de comunicació vertical de la residència i a la a cafeteria, es
componen d’un full de vidre ancorat directament a la llosa resistent de formigó
per mitjà d’un dispositiu metàl•lic que assegura la seua fixació. Les propietats del
vidre vindran determinades pel DB-SU, serà resistent a l’impacte, previst per a
la sobrecàrrega d’ampits i segellat amb silicona d’elasticitat permanent apta per
a la seua funció.
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9. Sistema d’acabats

9.1 REVESTIMENTS EXTERIORS

Tarima de fusta

9.4 ACABAT DE COBERTES

En el nostre cas, als edificis de nova planta podem considerar que el revestiment
exterior dels murs quedarà definit per la ruïna, de manera que només amb la
consolidació d’aquesta ruïna i els seu tractament garantirem un adequat revestiment exterior i no caldrà utilitzar morters o acabats superficials, perquè aniria en
contra de la idea del nostre projecte que és mantenir les ruïnes en l’estat actual.

La manera adequada de col•locar una tarima de fusta massissa és cargolar o clavar sobre llistons de fusta. Els espais entre llistons s’ompliran amb un material
aïllant tèrmic, per a garantir les òptimes condicions dels espais habitables que
delimitarà el paviment. És imprescindible, si el sòl esta en contacte amb un
espai no habitable, col•locar sota l’estructura de llistons, una barrera plàstica
anti-humitat, d’almenys 0,20 mm. de gruix, solapada en les seves unions. No
es disposa de sòcol, sinó que la fusta mor rematada contra el parament vertical
amb el qual limita.

Com ja hem comentat, les cobertes seran planes i invertides de manera que
queden vistes a l’interior les lloses. Situarem l’aïllament tèrmic per damunt de
la làmina impermeable a la part exterior. Totes les cobertes, com que només
s’accedirà a elles per a manteniment, tindran un acabat en grava.

De la mateixa manera, en els edificis restaurats, només es revestiran amb enfoscat aquells murs que ho estaven en el passat i es mantindran vistos els maçons
en els murs on estaven. És a dir, respectarem l’aparença exterior original als
edificis restaurats.
9.2 REVESTIMENTS INTERIORS
En la part principal de l’edifici, l’acabat interior serà el del propi formigó vist
de l’estructura. En les zones de servei i les habitacions de la residència sí que
tindrem acabats interiors, ja que ens permetran situar les instal•lacions i adequar
millor els espais per als usos.
Els revestiments interiors es trien segons criteris de confort, adequació, practicitat i coherència amb tot el projecte. Els paraments verticals es trasdosaran
amb revestiment de plaques de guix tipus pladur, de la mateixa manera que hem
fet amb les particions interiors. A causa de les condicions d’humitat i temperatura específiques que es trobem a l’interior de la piscina, els murs d’aquesta es
recobriran amb un revestiment impermeabilitzant i transparent que contribuirà
a protegir-los de les agressions d’aquest ambient, com la que s’utilitza per evitar
les pintades als murs, de manera que no s’apreciarà a la vista però que garantirà
que l’aigua, que per condensació es diposita sobre els paraments, rellisque cap al
sòl i, d’aquest, cap al sistema de recollida d’aigua.

La instal•lació consta de tres passos fonamentals: preparació de la base, muntatge de llistons i instal•lació dels taulells.
Paviment als patis
Triem per a la pavimentació de l’espai dels patis la peça TAC-GREEN, de la
marca Breinco. És una peça que crea una superfície de gespa però que permet
aconseguir un paviment sòlid que possibilite la utilització i, a la vegada, remarque el caràcter natural del sòl. Es busca que el sòl siga una espècie de catifa
neutra que es desdibuixe front als murs, ja que aquests són els protagonistes.
A causa de les seves dimensions i format, combat l’erosió del terreny, l’aigua i
el vent i evita l’arrossegament de la vegetació proporcionant un excel•lent drenatge a través dels seus buits.

Detall de la cassoleta d’eixida horitzontal per a l’evacuació d’aigües pluvials de la coberta

Pel que fa als paviments interiors que utilitzarem, quan la solera de formigó no
queda vista, en diferenciem dos, pels seus distints usos.

A l’exterior utilitzarem dos tipus de paviments: als patis adoquins que permeten
que l’herba cresca entre ells, de manera que es cree una catifa que resalte la plasticitat dels murs, i a les places un paviment més dur d’adoquins.

Com a recomanacions constructives tindrem en compte situar aquets embornals d’accés a les baixants, sempre per sota el pla de la làmina impermeable i
així garantir que mai quede l’aigua estancada, a més, calcularem la dimensió del
buit que necessitem i el protegirem amb un enreixat metàl•lic que permeta el
correcte pas de l’aigua, però que evite el pas de la grava.

Les dimensions, tant de les zones sòlides del paviment com dels espais verds,
entre les peces TAC-GREEN són de 50 x 50 mm. i l’altura és de 100 mm.

9.3 SOLAT

Als espais humits tancats, és a dir, en els banys, cuina i els vestuaris, utilitzarem
un gres porcellànic que s’adapte a les nostres necessitats. Buscarem unificar el
color d’aquest amb el color del revestiment de cartró-guix de les parets i falç
sostre.A la residència i a la zona del gimnàs col•locarem sobre les lloses i soleres
un entarimat de fusta de pi, de manera que aconseguirem dotar de calidesa i
comoditat aquests espais.

Donarem pendents a les cobertes, de manera que recollirem les pendents en
embornals puntuals que transmetran les aigües, mitjançant baixants i la xarxa
d’aigua pluvial, fins un aljub on s’emmagatzemarà per tal de poder reutilitzar-la
per a reg.

Detall de la peça TAC-GREEN del paviment dels patis

Paviment a les places
Triem per a la pavimentació dura, per a les places, una pavimentació d’adoquins
de granit en peces de 20x10x10 cm. que remarquen un cert caràcter urbà i
suporten correctament el pas de vehicles, de manera que no caldrà delimitar
una zona concreta per al pas d’aquests. En aquests terreny la poca vegetació
apareixerà entre les juntes dels adoquins.
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Com les baixants seran de 80 mm. triarem una cassoleta de sortida horitzontal, de secció exterior 92 x 92 mm. de la casa comercial Danosa. Es composa
de dues peces: manguetó-base suport i entroncament amb baixant vertical. La
cassoleta compta amb una base suport amb relleu, per facilitar la penetració
del betum. És compatible amb totes les membranes bituminoses, mitjançant
soldadura per calor. La cassoleta, perfectament resistent a la flama, la corrosió i
la intempèrie, és dúctil i fàcilment manejable.
9.5 FALSOS SOSTRES
Es disposen falsos sostres de plaques de cartró-guix a les zones de servei, com
banys, cuina i vestuaris, de manera que a través dels espais obtinguts es permeta
el pas de les instal•lacions de fontaneria i altres previstes en el projecte, penjades
mitjançant estructura metàl•lica, i separades dels paraments verticals sobre els
quals no exercirà pressió.

10. Sistemes d’acondicionament i instal·lacions

La instal•lació de protecció contra incendis compta amb els elements necessaris
per al compliment del que estableix el CTE-DB-SI, com s’especifica en l’apartat
corresponent.
S’incorporarà un sistema de protecció contra el llamp, seguint els càlculs i el
que estableix el CTE-DB-SU. El subministrament d’energia elèctrica és de baixa
tensió, i ve proporcionat per la xarxa de la companyia subministradora de la
zona. La instal•lació elèctrica està dissenyada en funció de les càrregues de cada
un dels edificis que composen el conjunt.
Compten amb un enllumenat d’alt rendiment per a la il•luminació dels locals, de
manera que es proporcionen uns nivells de luminància òptims per desenvolupar
les activitats pertinents, alhora que es garanteix el mínim consum d’energia. En
les zones comuns del projecte s’instal•len temporitzadors per limitar la despesa
energètica.
Es disposa d’un ascensor, les dimensions i característiques del qual s’ajusten a
les establertes per la normativa, de manera que el seu ús pot ser portat a terme,
sense cap dificultat, per persones de mobilitat reduïda.
La instal•lació d’aigua potable ve donada per part de la xarxa municipal de proveïment. El seu disseny i dimensionat es realitza a partir dels cabals estimats segons els elements instal•lats a cada recinte, i es garanteix de manera que proporcione aigua amb pressió i cabal adequat per a tots els locals, inclosa la piscina.
Als edificis esportius compten amb una instal•lació de ventilació pròpia que
proporciona la renovació d’aire necessària segons el seu aforament i utilització,
i segons el que estableix el CTE-DB-HS.
Al projecte es preveu també la instal•lació d’un sistema de captació d’energia
solar i emmagatzematge d’aigua calenta sanitària per cobrir la demanda mínima
de cada edifici, a una temperatura de 60 º C. La instal•lació es calcularà segons la
demanda de cada espai i l’aportació solar, tenint en compte el que determina el
CTE-DB-HE pel que fa a la contribució mínima d’ACS.
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11. Residència

Com a element singular, cal destacar la residència. Estarà composada per una
estructura de murs de càrrega i llosses massisses. Per poder resoldre-la correctament i mantenir la idea general del projecte, optem per aprofitar el desnivell
existent a la part sud del projecte i per construir una residència en altura. En
planta, la trobem vinculada a la zona de dia, entre el menjador/cafeteria i les
aules.
La característica principal de la residència es que es troba formada per distints
espais que permeten garantir una determinada privacitat per als usuaris i per
tant, a priori, hem de trobar un mecanisme que garantitze aquesta privacitat i
que a la vegada siga coherent amb la voluntat de mantenir la fluïdesa espacial en
tots els àmbits del projecte. Per aconseguir-ho utilitzarem una gradació espacial
que ens permeta una correcta transició dels espais comuns fins als completament privats.
En primer lloc elevarem mig metre el sòl de la residència respecte al nivell general de la zona de dia, de manera que, tot i estar connectats visualment, l’accés
a la residència quedarà clarament definit. L’accés a aquesta, d’altra banda es
produirà mitjançant una llarga rampa acompanyada d’un mur de formigó que
ens porta al vestíbul o a la zona principal d’ús comú de la residència. Aquesta
zona comú vindrà determinada per una doble altura que en planta quedarà relacionada amb un xicotet pati a l’est. Esta zona servirà de hall de la residència i
acomplirà la funció de zona comú general.
A continuació trobarem el nucli de comunicació vertical, obert a aquest vestíbul, i que permetrà l’accés a les distintes plantes. En cada planta trobem una sala
comú més menuda, destinada als usuaris de cada planta, i que farà les funcions
de zona d’estudi o zona d’estar més privada. Aquesta sala és la que donarà accés
a cada una de les habitacions i en cada planta serà diferent la relació amb l’exterior i amb les ruïnes, i a més, en les dues plantes inferiors trobarem un accés
directe a l’exterior.
Les habitacions gaudiran de bany propi i tindran cabuda per a tres persones. A
més la orientació de totes elles és la sud, garantint així una adequada il·luminació i una correcta relació visual amb l’exterior, tot comptant amb una adequada
protecció solar mitjançant la col·locació de lames mòbils a la part exterior.
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12. Documentació gràfica

Construcció
Procés constructiu
Axonometria tipus

Espais singulars
Piscina
Cafeteria-menjador
Residència

Encontres
Tipologia de façanes
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Procés constructiu

1.El primer pas serà la consolidació de la ruïna per
tal d’evitar el seu deteriorament i per garantir la seua
estabilitat.

2.En segon lloc, per tal d’adequar els buits a la nova
edificació, reconstruirem les parts que ens interessen amb les restes dels mur caiguts. Tractarem que
aquesta reconstrucció es diferencie de les ruïnes originals amb el rejuntat d’aquestes pedres.

3.Construirem el nou mur de càrrega de formigó,
respectant tant la geometria dels buits que hem reconstruït com els buits de finestres i portes originals. Formigonarem mitjançant uns buits puntuals
realitzats als murs originals i que permetran un adequat acabat vist a l’interior.

4.Col•locarem els cordons superiors i inferior de la
gelosia metàl•lica que estaran conformats per dues
plaques metàl•liques que s’adaptaran a les distintes
geometries de cada tram de mur. Aquestes també
unificaran els dos tipus de murs rodejant els originals.

5.Situarem l’estructura vertical que estarà formada
per suports en perfil de creu asimètrica en una direcció i que rebrà tant les carregues com les fusteries fixes metàl•liques. La modulació s’anirà adaptant també a cada tram de mur.

6.Per últim soldarem els rigiditzadors als cordons
superior i inferior i als pilars. Aquests rebran també
la fusteria metàl•lica.

101

Axonometria constructiva tipus
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Secció piscina

Escala 1/50

103

Secció pati central

Escala 1/50
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Secció cafeteria-menjador

Escala 1/50
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Secció residència

Escala 1/50
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Planta general residència

Escala 1/50
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1

Noves façanes.Escala 1/20

2

3

4

5

8
11

1

2

3

4

5

8

COBERTA:

12
11

1 -Capa de grava piconada
2 -Aïllament tèrmic en poliestirè extruït e=80 mm + feltre geotèxtil
3 -Sistema d’impermeabilització (Feltre geotèxtil+ tela PVC+ feltre geotèxtil)
4 -Morter de regularització e=20 mm
5 -Capa de formigó lleuger amb formació de pendents 1.5%
6 -Llosa massissa en formigó armat in situ e= 350 mm acabat vist interior
7 -Llosa nervada unidireccional en formigó armat in situ e= 500 mm acabat vist interior
8 -Llosa nervada unidireccional en formigó armat in situ e= 750 mm acabat vist interior
9 -Voladís
10 -Goteró
11 -Platina acer corten e= 20mm amb pendent
12 -Embornal tipus cassoleta d’eixida horitzontal de secció exterior 92x92mm
13 -Baixant exterior vista d’acer galvanitzar D80mm

13

12
13

24

24

FAÇANA:
14 -Maçoneria original
15 -Buits puntuals pels quals poder formigonar
16 -Faixa de lligat superior dels murs de maçoneria
17 -Aïllament tèrmic en poliestirè extruït e=50 mm + feltre geotèxtil
18 -Armadura de lligat dels murs
19 -Armadures d’espera
20 -Mur estructural formigó armat e= 200 mm acabat vist interior
21 -Mur estructural formigó armat e= 300 mm acabat vist interior
22 -Fusteria estructural acer corten amb vidre doble
23 -Fusteria practicable de fusta amb vidre doble
24 -Platina metàl•lica 50x50x10mm
25 -Bimbell acer corten
26 -Dintell acer corten
27 -Morter de regularització

22
23

SÒL:
28 -Solera formigó vist acabat polit e= 100 mm
29 -Sòl radiant
30 -Aïllament tèrmic en poliestirè extruït e=40 mm + feltre geotèxtil
31 -Solera formigó armat e= 200 mm
32 -Capa de grava
33 -Formigó de neteja
34 -Sabata
35 -Sòl compactat
36 -Empedrat formigó 50x50x100
37 -Vegetació entre l’empedrat
38 -Base de terra compactada e= 50 mm
39 -Terreny original
40 -Geotèxtil
41 -Tub dren
28 29 30 31 33 32

28 29 30 31 33 32

40
32
41
3

40
32
41
3

34

34
37

39

33

33
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11

Façanes noves sobre ruïnes.Escala 1/20

1

2

3

4

5

6

12

11

13
12

COBERTA:

13

1 -Capa de grava piconada
2 -Aïllament tèrmic en poliestirè extruït e=80 mm + feltre geotèxtil
3 -Sistema d’impermeabilització (Feltre geotèxtil+ tela PVC+ feltre geotèxtil)
4 -Morter de regularització e=20 mm
5 -Capa de formigó lleuger amb formació de pendents 1.5%
6 -Llosa massissa en formigó armat in situ e= 350 mm acabat vist interior
7 -Llosa nervada unidireccional en formigó armat in situ e= 500 mm acabat vist interior
8 -Llosa nervada unidireccional en formigó armat in situ e= 750 mm acabat vist interior
9 -Voladís
10 -Goteró
11 -Platina acer corten e= 20mm amb pendent
12 -Embornal tipus cassoleta d’eixida horitzontal de secció exterior 92x92mm
13 -Baixant exterior vista d’acer galvanitzar D80mm

10
24

24

FAÇANA:
14 -Maçoneria original
15 -Buits puntuals pels quals poder formigonar
16 -Faixa de lligat superior dels murs de maçoneria
17 -Aïllament tèrmic en poliestirè extruït e=50 mm + feltre geotèxtil
18 -Armadura de lligat dels murs
19 -Armadures d’espera
20 -Mur estructural formigó armat e= 200 mm acabat vist interior
21 -Mur estructural formigó armat e= 300 mm acabat vist interior
22 -Fusteria estructural acer corten amb vidre doble
23 -Fusteria practicable de fusta amb vidre doble
24 -Platina metàl•lica 50x50x10mm
25 -Bimbell acer corten
26 -Dintell acer corten
27 -Morter de regularització

22
23

SÒL:
28 -Solera formigó vist acabat polit e= 100 mm
29 -Sòl radiant
30 -Aïllament tèrmic en poliestirè extruït e=40 mm + feltre geotèxtil
31 -Solera formigó armat e= 200 mm
32 -Capa de grava
33 -Formigó de neteja
34 -Sabata
35 -Sòl compactat
36 -Empedrat formigó 50x50x100
37 -Vegetació entre l’empedrat
38 -Base de terra compactada e= 50 mm
39 -Terreny original
40 -Geotèxtil
41 -Tub dren

25

25
16
15
19

16
15
19

14
17

14
17

18

18

20

28 29 30 31 33 32

28 29 30 31 33 32

37
36
35
38

37
36
35
38
39

34

33
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20

34

33

39
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COBERTA:

2

3

4

5

8

2

3

4

5

8

16

11

11

12
13

16

1 -Capa de grava piconada
2 -Aïllament tèrmic en poliestirè extruït e=80 mm + feltre geotèxtil
3 -Sistema d’impermeabilització (Feltre geotèxtil+ tela PVC+ feltre geotèxtil)
4 -Morter de regularització e=20 mm
5 -Capa de formigó lleuger amb formació de pendents 1.5%
6 -Llosa massissa en formigó armat in situ e= 350 mm acabat vist interior
7 -Llosa nervada unidireccional en formigó armat in situ e= 500 mm acabat vist interior
8 -Llosa nervada unidireccional en formigó armat in situ e= 750 mm acabat vist interior
9 -Voladís
10 -Goteró
11 -Platina acer corten e= 20mm amb pendent
12 -Embornal tipus cassoleta d’eixida horitzontal de secció exterior 92x92mm
13 -Baixant exterior vista d’acer galvanitzar D80mm

12
13
22

24

25

FAÇANA:

22
23

16
15
19

14 -Maçoneria original
15 -Buits puntuals pels quals poder formigonar
16 -Faixa de lligat superior dels murs de maçoneria
17 -Aïllament tèrmic en poliestirè extruït e=50 mm + feltre geotèxtil
18 -Armadura de lligat dels murs
19 -Armadures d’espera
20 -Mur estructural formigó armat e= 200 mm acabat vist interior
21 -Mur estructural formigó armat e= 300 mm acabat vist interior
22 -Fusteria estructural acer corten amb vidre doble
23 -Fusteria practicable de fusta amb vidre doble
24 -Platina metàl•lica 50x50x10mm
25 -Bimbell acer corten
26 -Dintell acer corten
27 -Morter de regularització

24

14
17
21
18

22
23

SÒL:

24
25

28 -Solera formigó vist acabat polit e= 100 mm
29 -Sòl radiant
30 -Aïllament tèrmic en poliestirè extruït e=40 mm + feltre geotèxtil
31 -Solera formigó armat e= 200 mm
32 -Capa de grava
33 -Formigó de neteja
34 -Sabata
35 -Sòl compactat
36 -Empedrat formigó 50x50x100
37 -Vegetació entre l’empedrat
38 -Base de terra compactada e= 50 mm
39 -Terreny original
40 -Geotèxtil
41 -Tub dren

16
15
19
14
17
21
18

28 29 30 31 33 32

28 29 30 31 33 32
37
36
35
38

37
36
35
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39

39

34

34

33

33
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Façana Sud de la residència
COBERTA:

24

1 -Capa de grava piconada
2 -Aïllament tèrmic en poliestirè extruït e=80 mm + feltre geotèxtil
3 -Sistema d’impermeabilització (Feltre geotèxtil+ tela PVC+ feltre geotèxtil)
4 -Morter de regularització e=20 mm
5 -Capa de formigó lleuger amb formació de pendents 1.5%
6 -Llosa massissa en formigó armat in situ e= 350 mm acabat vist interior
7 -Llosa nervada unidireccional en formigó armat in situ e= 500 mm acabat vist interior
8 -Llosa nervada unidireccional en formigó armat in situ e= 750 mm acabat vist interior
9 -Voladís
10 -Goteró
11 -Platina acer corten e= 20mm amb pendent
12 -Embornal tipus cassoleta d’eixida horitzontal de secció exterior 92x92mm
13 -Baixant exterior vista d’acer galvanitzar D80mm

22

23

FAÇANA:
14 -Maçoneria original
15 -Buits puntuals pels quals poder formigonar
16 -Faixa de lligat superior dels murs de maçoneria
17 -Aïllament tèrmic en poliestirè extruït e=50 mm + feltre geotèxtil
18 -Armadura de lligat dels murs
19 -Armadures d’espera
20 -Mur estructural formigó armat e= 200 mm acabat vist interior
21 -Mur estructural formigó armat e= 300 mm acabat vist interior
22 -Fusteria estructural acer corten amb vidre doble
23 -Fusteria practicable de fusta amb vidre doble
24 -Platina metàl•lica 50x50x10mm
25 -Bimbell acer corten
26 -Dintell acer corten
27 -Morter de regularització
SÒL:

28 29 30 31 33

42

6

42

28 -Solera formigó vist acabat polit e= 100 mm
29 -Sòl radiant
30 -Aïllament tèrmic en poliestirè extruït e=40 mm + feltre geotèxtil
31 -Solera formigó armat e= 200 mm
32 -Capa de grava
33 -Formigó de neteja
34 -Sabata
35 -Sòl compactat
36 -Empedrat formigó 50x50x100
37 -Vegetació entre l’empedrat
38 -Base de terra compactada e= 50 mm
39 -Terreny original
40 -Geotèxtil
41 -Tub dren
PROTECCIÓ SOLAR:
42 -Lames de fusta orientables situades a l’exterior del tancament
43 -Estor regulable per al control solar
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111

112

Memòria estructura
Taula

1 Introducció de dades.
2 Càlcul de l’estructura de la piscina.
3 Càlcul de la resta de forjats nervats.
4 Documentació gràfica
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1. Introducció de dades

PROGRAMA DE CÀLCUL UTILITZAT

- En segon lloc, el càlcul de les deformacions unitàries del material en
funció dels moviments de qualsevol punt de l’element.

El procés de càlcul que hem utilitzat és el dels “ Estats Límits”. Aquest tracta de
reduir a un al mínim la probabilitat de que es donen situacions en que l’edifici
incompliria algun dels requeriments per als quals ha estat concebut.

 
=
ε Lu
=

- I per últim, apliquem el Principi dels Treballs Virtuals a un
desplaçament virtual dels nodes. Integrant s’obté la matriu de rigidesa
local de l’element.
k = ò BiTDB jdv
v

Aquesta expressió es resol per integració numèrica utilitzant la
quadratura de Gauss-Legendre. Per això, en els elements triangulars
es prenen els tres punts localitzats en el punt mig dels costats, per als
tetraedres es prenen els quatre punts situats en el punt mitjà de les
arestes, i per als hexaedres es pren una quadratura de 2x2x2.
Una vegada hem obtés la matriu de rigidesa en eixos locals


f = ka


U coneixent


=
F


K ⋅U

Que es resol factoritzant la matriu de rigidesa pel mètode compacte de Crout.
La matriu de rigidesa local dels elements tipus barra es forma mitjançant una
formulació explícita, tenint en compte el grau d’encastament de cada extrem de
la barra al nus corresponent.
Per obtenir la matriu de rigidesa local dels elements finits superficials i
volumètrics s’utilitza la formulació isoperimètrica. El procés que segueix el
programa per a l’obtenció d’aquesta matriu, de manera resumida, és el següent:

 
Ba

   
σ = Dε = DBa

El càlcul de l’estructura s’ha realitzat amb el programa architrave, realitzat al
Departament d’Estructures de l’ETS d’Arquitectura de València pels professors
del departament Adolfo Alonso Durá i Agustín Pérez García. El programa
architrave ® permet calcular i analitzar els esforços a què estan sotmesos els
elements d’una estructura d’edificació i obtenir els moviments dels seus nusos.

El càlcul dels moviments, desplaçaments i girs, i de les deformacions de
l’estructura deguts a un sistema d’accions externes es realitza seguint l’anomenat
mètode matricial de les rigideses per al cas de càlcul estàtic. El sistema d’equacions
format per la matriu de rigidesa global de l’estructura i pel vector de càrregues:

i i

- A continuació s’elabora l’expressió de la relació entre tensions i
deformacions a través de la matriu d’elasticitat o de flexió D.

S’han analitzat els estats límits últims i els estats límits de servei que s’estableixen
al CTE. La verificació dels diferents estats límits s’ha portat a terme al
comparar els efectes de les accions amb les respostes de l’estructura, obtenint
així, els efectes de càlcul de les accions. Prèviament hem majorat les accions al
multiplicar els seus valors característics pels diferents coeficients parcials que els
corresponen segons la seva naturalesa , i hem minorat les resistències de càlcul
dels materials dividint els seus valors característics pels coeficients de seguretat.
Les comprovacions efectuades per garantir la seguretat estructural d’acord
amb aquest procés, s’han realitzat diferenciant situacions persistents, transitòries
i accidentals.

En general, el càlcul consisteix a determinar els moviments
la

rigidesa K de l’estructura i les accions F aplicades. Això ens dóna com a resultat
un sistema d’equacions lineals simultànies.

∑ B a=

Es fa la transformació:
k = RT k R

per a referir-los als eixos globals de l’estructura:


F= kU

i es procedeix, a continuació, a acoblar cada element en la matriu global. De la
resolució d’aquest sistema d’equacions s’obtenen els moviments (desplaçaments
i girs) dels nusos de l’estructura i, coneguts aquests, es calculen, a través de la
matriu de rigidesa de cada barra, els esforços de sol·licitació dels seus extrems,


sent a el vector dels moviments dels nusos extrems.

 
f = k ⋅ a − f emp



- En primer lloc, obtenció de les funcionsde forma N de l’element
isoperimètric que relacionen el moviment U d’un punt qualsevol de
l’interior de l’element amb els moviments a dels nodes extrems del
mateix.
  
=
u Na
=

∑ Na

i i

Estructura
modelitzadaenenArchitrave
Architrave
Estructura
modelitzada
114

SOL·LUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA
El sistema estructural elegit per criteris de projecte per suportar aquesta coberta
es mixt, murs de formigó on la coberta no supera l’altura dels paraments de la
ruïna, i on la coberta vola per damunt d’aquesta, utilitzarem perfils d’acer que,
formant una espècie de caixons metàl·lics, resoldran la distància entre el mur i
la llosa.

El forjat de planta de la piscina es resol mitjançant una llosa massissa de 20cm
de gruix, encastada en el mur perimetral i recolzada sobre les mènsules dels
vasos de piscina.

Pes Propi de Elements de formigó armat
l’estructura:
Accions
Permanents
(G):

Centra-nos en l’espai de la piscina, que és el que anem a calcular, direm que
compta amb una única planta a cota de rasant i un soterrani necessari per a la
ubicació dels vasos de la piscina i les instal·lacions.

Secció transversal del edifici de la piscina

Càrregues
Mortes:

Coberta
Instal·lacions penjades uniformement
Solat
Tabiqueries

25,0 kN/m3
2’5 kN/m2
0’5 kN/m2
1’0 kN/m2
1’0 kN/m2

Sobrecàrrega de neu
Segons el CTE DB SE-AE, per al valor de càrrega de neu per unitat de
superfície en projecció horitzontal en cobertes planes d’edificis de pisos
situats en localitats d’altitud inferior a 1.000 m, és suficient considerar
una càrrega de neu de 0’2 kN/m2.

La coberta de de la piscina es realitza mitjançant bigues in situ de secció en T de
formigó, recolzades en perfils metàl·lics de secció en creu o murs de formigó.
Sobre aquestes bigues es col·loca una capa de formigó cel·lular per a la formació
de pendents, una làmina impermeable, un plafó rígid de poliestirè extruït de 8
cm, una làmina geotèxtil i una capa de 5 cm de gruix de graves de cant rodat
20/40mm com acabat superficial.

L’estructura perimetral de formigó queda vista, conformant en aquests trams el
tancament de l’edifici.

Les accions considerades són conformes amb el Document Bàsic Seguretat
Estructural-Accions en l’Edificació. Tant les hipòtesis de càrrega com els
coeficients de seguretat, corresponents al nivell de control normal, adoptats en
el càlcul estan en concordança amb el Document Bàsic Seguretat Estructural.
Càrregues permanents

El contacte amb el terra sempre es produeix mitjançant murs de carrega de
formigó i la cimentació mes adient, per tant, serà la de sabates corregudes. La
geometria i profunditat d’aquestes variarà tenint en compte que aniran annexes
a la cimentació dels murs de mamposteria i s’uniran a elles mitjançant passadors
de manera que es garantitze una adequada resposta tant resistent com pel que fa
a les deformacions dels murs. Per últim, cal assenyalar que els espais soterrats
es resoldran mitjançant la disposició de murs de soterrani que contindran el
terreny i li transmetran les carregues a la vegada que formaran una barrera
contra l’entrada d’aigua.

Com a la resta del centre, a l’estructura portant de la piscina s’utilitzen perfils
metàl·lics en creu o murs de formigó. Aquests també resolen els murs de
soterrani que contenen el terreny, l’estructura aèria que sustenta la coberta i els
murs sota els vasos de piscina, tots ells sobre sabates corregudes.

AVALUACIÓ DE CÀRREGUES

Sobrecàrrega d’ús
Detall de la estructura de formigó

MATERIALS UTILITZATS
-

El formigó serà HA-25 de Fck=25 N/mm2 als 28 dies.
L’acer per armar serà B-500 S de Fyk = 500 N/mm2 de límit elàstic.
L’acer dels mallassos electrosoldats serà B-500 S de Fyk=500 N/mm2
L’acer estructural serà S275.

CONDICIONS DE SUSTENTACIÓ
Com hem vist als plànols de projecte, en un primer moment optàrem per una
llosa com a cimentació de la piscina, però a l’hora de realitzar el càlcul, ens
n’adonarem que podriem resoldre, de manera més eficient, la transmissió de
càrregues al terreny amb algún altre tipus de cimentació. Per açò, finalment
s’opta per una fonamentació superficial mitjançant sabates corregudes sota els
murs. A la part inferior de tots els elements de fonamentació es disposarà una
solera de formigó de neteja de 10 cm, de manera que es cree una superfície plana
i horitzontal de suport per a les sabates a la vegada que limitem la penetració del
formigó estructural en el terreny provocant deficiències en el recobriment dels
àrids de la part inferior de la sabata.
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Els valors de les sobrecàrregues d’ús es prenen de la taula 3.1 de
l’apartat 3.1 del DB-SE-AE.
Depenent del forjat considerat, la sobrecàrrega d’ús varia:
- Zones destinades a gimnàs o altres activitats físiques: 5 kN/m2
- Cobertes accessibles únicament per a conservació, amb inclinació
inferior a 20: 1 kN/m2
- En porxos, voreres i espais de trànsit situats sobre un element portant
o sobre un terreny que desenvolupa empentes sobre altres elements
estructurals: 3 kNm2.

Altura, z, de 5 metres.

F= k ⋅ ln ( max ( z , Z ) / L )
=
F 0 '19 ⋅ ln ( max ( 5 , 2 ) / 0 '05 )
F=
0 '19 ⋅ ln ( 5 / 0 '05 ) =
0 '875
ce =F ⋅ ( F + 7 k )
=
ce 0 '875 ⋅ ( 0 '875 + 7 ⋅ 0 '19 )
ce = 1'929
c p , coeficient eòlic o de pressió, que depèn de la forma i orientació
de les superfícies respecte al vent. Pot ser que el valor d’aquest
coeficient siga negatiu, cosa que ens indica que es tracta d’una acció
de succió.

Sobrecàrrega del vent
L’acció del vent o pressió estàtica q v , pot expressar-se com:
Sent:

qv = q b ⋅ c e ⋅ c p

Segons els valors de la taula 3.5 s’aplica l’acció del vent, en dues
direccions perpendiculars entre si, en la superfície de projecció del
volum de l’edifici del plànol ortogonal a la direcció del vent considerada.

q b , la pressió dinàmica del vent. De forma simplificada, com a valor

en qualsevol punt del territori espanyol, es pot adoptar 0,5 kN/m2.
Per tant:

q b = 0,50 kN / m 2

c e , el coeficient d’exposició, variable amb l’altura del punt considerat,

en funció del grau de aspereza de l’entorn. Es determina d’acord amb
el que estableix a la taula D.2
L’altura de la piscina que tindrem en compte per als càlculs serà de 5 m.

S’ha pres una esveltesa global de l’edificació, tenint en compte l’esveltesa
més desfavorable. Els coeficients que resulten són:
Cp = +0 ' 7
Cs = −0 ' 4

Acció del vent per a l’edificació de la piscina

qv = 0 '5 ⋅1'93 ⋅ 0 '7 = 0 '676 kN / m 2
qv = 0 '5 ⋅1'93 ⋅ −0 ' 4 = −0 '386 kN / m 2
Aquests valors globals s’han considerat per als paraments verticals. Per
a la coberta s’ha utilitzat l’alternativa descrita en el punt 3.3.4 utilitzant
l’Annex D.3 del accions en l’edificació del CTE:
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Per tant, per a la coberta es prenen els següents valors de coeficients de
pressió
C = +0 ' 2
C =
−0 ' 2; −0 ' 7; −1 ' 2; −1 ' 8

Tenint en compte que el pes propi de la coberta és de 2’5 kN/m2,
l’acció del vent de succió seria sempre favorable, pel que únicament
s’aplicarà l’acció de pressió sobre la coberta.
Acció sobre l’edificació de la piscina

q v = 0' 5 ⋅ 2'13 ⋅ 0'2 = 0'213 kN / m 2

Càrregues accidentals

- Hi ha regularitat geomètrica en planta i en alçat , sense
entrants ni parts que sobreeixen importants.
- Disposa de suports continus fins fonamentació, uniformement
distribuïts en planta i sense canvis bruscos en la seva rigidesa.
- Disposa de regularitat mecànica en la distribució de rigideses,
resistències i masses, de manera que els centres de gravetat i de
torsió de totes les plantes estiguen situats, aproximadament, en
la mateixa vertical.
- L’excentricitat del centre de les masses que intervenen en
el càlcul sísmic respecte al de torsió és inferior al 10% de la
dimensió en planta de l’edifici en cadascuna de les direccions
principals.

Càrrega causada per les imperfeccions
Aquesta càrrega té en compte la manca de verticalitat dels murs. És
una càrrega puntual que es col·loca al cap dels elements portants i el
seu valor és funció de les càrregues verticals. Per a cadascuna d’elles es
calcula la resultant de les accions verticals i horitzontals en el mur per
tal d’avaluar si cal considerar les forces horitzontals equivalents a les
imperfeccions.
No obstant això, l’efecte de càrregues pot menysprear en cas de:

H E ,d ≥ 0,15 ⋅VE ,d

Segons l’article 1.2.3, Criteris d’aplicació de la Norma, aquesta Norma
és d’obligada aplicació en edificació de nova planta excepte en els
següents casos:

H E ,d , valor de càlcul resultant de les accions horitzontals sobre el pilar

- En les construccions d’importància moderada.
- A les edificacions d’importància normal o especial quan
l’acceleració sísmica bàsica ab siga inferior a 0,04 g, sent g
l’acceleració de la gravetat.
- En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben
travats entre si en totes les direccions quan l’acceleració sísmica
bàsica ab (art. 2.1) siga inferior a 0,08 g.

VE ,d , valor de càlcul resultant de les accions horitzontals sobre el pilar
S’ha comprovat que no és necessari tenir en compte l’acció d’aquestes
càrregues.
Càrrega accidental d’impacte
A causa de la naturalesa exempta de l’edifici, hem de tenir en compte
la possibilitat d’impactes en les zones de circulació exterior. Segons el
CTE-DB-SE-AE, la càrrega d’impacte la podem considerar:

El municipi on es troben els terrenys objecte d’aquest projecte pertany
a una zona d’acceleració bàsica inferior a 0,04 g, per no tant no cal
aplicar la norma.

-En la direcció paral·lela a la via: Qimpacto1 = 50 kN
-En la direcció perpendicular a la via: Qimpacto 2 = 25 kN
Aquestes càrregues no actuen simultàniament i s’apliquen a una alçada
de 0,6 metres. En no existir pròpiament una via de circulació de
vehicles al costat de la piscina, s’aplicarà una càrrega de 50kN per ser
més desfavorable.
Càrrega de sisme
La càrrega de sisme es calcula segons el mètode simplificat de la norma
de construcció sismorresistent NCSE -08. Les condicions per aplicar
aquest mètode les determina la norma en el punt 3.5.1, Condicions per
aplicar el mètode simplificat de càlcul:

HIPÒTESIS DE CÀRREGA
HIP_01
HIP_02
HIP_03
HIP_04
HIP_05
HIP_06
HIP_07

G
U
N
Vlong
Vtrans
S
I

Pes propi
Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega de neu
Vent paral·lel al costat llarg de la piscina
Vent perpendicular al costat llarg de la piscina
Sisme (no és necessària)
Impacte

- El nombre de plantes sobre rasant és inferior a vint.
- L’alçada de l’edifici sobre rasant és inferior a seixanta metres.
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COMBINACIONS DE CÀRREGA
La combinació d’accions per al càlcul es realitza d’acord amb el punt 4.2.2
Combinació d’accions, del DB-SE.
Exigència de capacitat portant
El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponent a una situació
persistent o transitòria, es determina mitjançant combinacions d’accions a partir
de l’expressió:

∑γ
j ≥1

G ,j

⋅ GK ,j + γ P ⋅ P + γ Q ,1 ⋅ Qk ,1 + ∑ γ Q ,i ⋅ψ 0,i ⋅ QK ,i
i ≥1

El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponent a una situació
extraordinària, es determina mitjançant combinacions d’accions a partir de
l’expressió:

∑γ
j ≥1

G ,j

⋅ GK ,j + γ P ⋅ P + Ad + γ Q ,1 ⋅ψ 1,1 ⋅ Qk ,1 + ∑ γ Q ,i ⋅ψ 2,i ⋅ QK ,i
i ≥1

En els casos en què l’acció accidental siga l’acció sísmica, totes les accions
variables concomitants es tindran en compte amb el seu valor quasi permanent,
segons l’expressió:

∑G
j ≥1

K ,j

+ P + Ad + ∑ψ 2,i ⋅ QK ,i
i ≥1

Els valors dels coeficients parcials de seguretat per a les accions i dels coeficients
de simultaneïtat els obtenim de les taules 4.1 i 4.2 del DB-SE:

Exigència d’aptitud al servei
En aquest cas, les expressions que s’utilitzen per a la combinació d’accions són:
Els efectes causats per les accions de curta durada que poden resultar
irreversibles, es determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipus
denominat característic, a partir de l’expressió:

∑G

COMBINACIÓN DE ACCIONES ELU

K ,j

j ≥1

COMBINACIÓN
DEpropio
ACCIONES ELU
G
Peso
U
Sobrecarga de uso
G
Peso
propio
Vlong
Viento
paralelo a los pórticos
U
Sobrecarga
de uso a los pórticos
Vtrans
Viento perpendicular
Vlong
Viento
paralelo
a los pórticos
N
Sobrecarga
de nieve
Vtrans
Viento
perpendicular
a los pórticos
Combinacions
d’accions
ELU
S
Sismo
N
Sobrecarga
de nieve
I
Impacto
S
Sismo
ISituacionespersitents
Impacto
persistentes
o transitorias
Situacions
o transitòries
∑ γ G,j ⋅ GK ,j + γ P ⋅ P + γ Q,1 ⋅ Qk ,1 + ∑ γ Q,i ⋅ψ 0,i ⋅ QK ,i
j ≥1

+ P + Qk ,1 + ∑
i ≥1

0,i

⋅ QK ,i

Els efectes causats per les accions de curta durada que poden resultar reversibles,
es determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipus denominat freqüent,
a partir de l’expressió:

∑G

i ≥1

j ≥1

K ,j

+ P + ψ 1,1 ⋅ Qk ,1 + ∑ψ 2,i ⋅ QK ,i
i ≥1

Situaciones
persistentes
transitorias
γ G ,j ⋅ G
⋅P +
∑
,j + γ
Q ,1 ⋅ Qk ,1 + ∑ γ Q ,i ⋅ψ 0,i ⋅ QK ,i
COMB1
(1,35 x G) +o(1,5
x U) + (1,5 x 0,6 x Vlong
+ K1,5
xP0,5
x γN)
j ≥1
i ≥1
COMB2
(1,35 x G) + (1,5 x U) + (1,5 x 0,6 x Vtrans + 1,5 x 0,5 x N)
COMB1
(1,35
x
G)
+
(1,5
x
U)
+
(1,5
x
0,6
x
Vlong
+
1,5
x
0,5
x
N)
COMB3
Vlong) + (1,5 x 0,7 x U
COMB2
(1,35 x G) + (1,5 x U)
+ (1,5+x(1,5
0,6 x 0,7
Vtrans
COMB4
Vtrans)
x U + 1,5 x 0,5 x N)
COMB3
(1,35 x G) + (1,5 x Vlong)
+ x(1,5
x U + 1,5 x 0,5
COMB5
N) + (1,5
0,6xx0,7
Vlong
0,7 x N)
U)
COMB4
(1,35 x G) + (1,5 x Vtrans)
x U + 1,5 x 0,5
COMB6
N) + (1,5+x(1,5
0,6 xx 0,7
Vtrans
0,7 x N)
U)
COMB5
(1,35 x G) + (1,5 x N) + (1,5 x 0,6 x Vlong + 1,5 x 0,7 x U)
COMB6
(1,35 xsismo
G) + (1,5 x N) + (1,5
+ψ1,5
x 0,7 x U)
Carga accidental
+ Px+Vtrans
Ad + ∑
∑ GKx,j0,6
2,i ⋅ QK ,i

Els efectes causats per les accions de llarga durada, es determinen mitjançant
combinacions d’accions, del tipus denominat quasi permanent, a partir de
l’expressió:

Càrrega
accidental
sisme
Carga
COMB7accidental
G + Ssismo
+ (0,6 x U)

∑ GK ,j + P + Ad + ∑ψ 2,i ⋅ QK ,i

COMBINACIÓN DE ACCIONES ELS

COMB7
G + S + (0,6 x U)
Situaciones extraordinarias

∑ γ G,j ⋅ GK ,j + γ P ⋅ P + Ad + γ Q,1 ⋅ψ 1,1 ⋅ Qk ,1 + ∑ γ Q,i ⋅ψ 2,i ⋅ QK ,i

j ≥1

j ≥1

i ≥1

i ≥1

j ≥1

i ≥1

Situaciones
extraordinarias
γ P ⋅xP0,3
+1,5
+ Axd U)
+ γ Q ,1 ⋅ψ 1,1 ⋅ Qk ,1 + ∑ γ Q ,i ⋅ψ 2,i ⋅ QK ,i
Situacions
extraordinàries
COMB8
(1,35 x G) + I + (1,5 x 0,5
∑xγVlong
G , j ⋅ GK , j +
COMB9
COMB8
COMB9

(1,35 x G) + I + (1,5 x 0,5j ≥1x Vtrans + 1,5 x 0,3 x U)
(1,35 x G) + I + (1,5 x 0,5 x Vlong + 1,5 x 0,3 x U)
(1,35 x G) + I + (1,5 x 0,5 x Vtrans + 1,5 x 0,3 x U)

i ≥1

∑G

+ P + ∑ψ 2,i ⋅ QK ,i

K ,j
G
Peso propio
j ≥1
i ≥1
U
Sobrecarga de uso
Vlong
Viento paralelo a los pórticos
Vtrans
Viento
perpendicular
Combinacions
d’accions
ELS a los pórticos
N
Sobrecarga de nieve

Convinació
característica
Combinación
característica

∑G
j ≥1

COMB1
COMB2

G + U + (0,6 x Vlong + 0,5 x N)
G + U + (0,6 x Vtrans + 0,5 x N)

COMB3
COMB4
COMB5
COMB6

G+
G+
G+
G+

Vlong + (0,7 x U + 0,5 x N)
Vtrans + (0,7 x U + 0,5 x N)
N + (0,6 x Vlong + 0,7 x U)
N+ (0,6 x Vtrans + 0,7 x U)
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K ,j

+ P + Qk ,1 + ∑ψ 0,i ⋅ QK ,i
i ≥1

2. Càlcul de l’estructura de la piscina

Sol·licitacions

CÀLCUL DELS SUPORTS METÀL·LICS EN CREU
Propietats del perfil

Comprovació dels suports

Axils

Comprovació a resistència en flexocompressió

M y , Ed
N ed
+
≤1
A ⋅ f yd Wel , y ,inf ⋅ f yd
264 '1 ⋅103 N
3' 24 ⋅106 N ⋅ mm
+
= 0 '133 + 0 '044
= 0 '177 < 1 → cumple
1990 ' 48 ⋅103 N 73'3 ⋅106 N ⋅ mm

Perfilenencreu
cruz
Perfil
e = 20 mm

Compleix

A = 7600 mm 2

Interacció flector-tallant
A la secció d’encastament s’assoleixen els màxims valors del moment i
el tallant. No es tindrà en compte la interacció flector-tallant, si:

I y = 29469824 '56 mm 4
I z = 6316666 '67 mm 4
i y = 88'06 mm
iz = 12 '89 mm
Wel , y ,inf = 172285'13 mm

VEd ≤ 50% ⋅ Vpl,Rd

Flectors

Sent,

3

Wel , y ,sup = 228541'50 mm

f
Av ⋅ y
3
=
Vpl,Rd
=
γ M0

3

Wel ,z,inf = 126333'33 mm3

50% ⋅ Vpl,Rd
=

Wel ,z,sup = 126333'33 mm3

3 907 ' 595 kN
=
1 ' 05

907 ' 595
= 453 ' 798 kN > 3 ' 72 kN
2

Per tant no cal considerar la interacció flector-tallant.
Comprovació a pandeig en flexocompressió
Per a la comprovació a pandeig en flexocompressió s’utilitza l’expressió
corresponent a les seccions Classe 3:

Classe de secció,

9ε =
9 ⋅ 235 275 =
8'32 ⇒ clase 1
c 
10 235 275 =
9 ' 24 ⇒ clase 2
≤ 10ε =⋅
t 
14 ⋅ 235 275 =
12 '94 ⇒ clase 3
14ε =

c
=
t
c
=
t

( 300 ⋅ 20 ) ⋅ 275

cm,y ⋅ My,Ed
c ⋅ Mz,Ed
NEd
+ ky ⋅
+ 0 ' 6 ⋅ k z ⋅ m,z
≤1
χy .A ⋅ fy
χLT ⋅ Wel,y ⋅ fyd
Wel,z ⋅ fyd

A més, com que la secció de pandeig susceptible a torsió, per ser secció
oberta, es comprova la relació:

0 '04
= 4
0 '01
0 ' 25
= 12 '5
0 '02

My,Ed
c ⋅ Mz,Ed
NEd
+ k y,LT ⋅
+ k z ⋅ m,z
≤1
χz ⋅ A ⋅ fyd
χLT ⋅ Wel,y ⋅ fyd
Wel,z ⋅ fyd

Sent,

Per a la condició més restrictiva, la longitud de l’ànima de 25cm i gruix de 2 mm,
es compleix únicament la condició per ser un perfil de classe 3, de manera que la
fibra més comprimida pot arribar al límit elàstic de l’acer, però l’abonyegament
local impediria la deformació necessària per desenvolupar el moment plàstic.
L’anàlisi global i la comprovació de seccions es realitzarà per mètodes elàstics.

k y = 1 + 0 ' 6 ⋅ λy ⋅

NEd
χy ⋅ A ⋅ fyd

kz = 1 + 0 ' 6 ⋅ λy ⋅

NEd
χz ⋅ A ⋅ fyd

NEd
0 ' 05 ⋅ λ z
k y.LT =
1−
⋅
Cm,LT − 0 ' 25 χz ⋅ A ⋅ fyd
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coeficients X
Les longituds de pandeig en els pilars no s’han considerat iguals en els
seus dos eixos, encara que tots disposen de les mateixes condicions
d’enllaç en el seu nus inferior i superior, condició d’encastament, manca
en el pla de les bigues T algun element de travada que puga impedir el
desplaçament del forjat de coberta, de manera que estaria impedit el
gir del cap del pilar, però no el seu desplaçament, com es mostra a la
imatge. En el pla perpendicular a les bigues, com que disposem murs de
formigó, els suports queden travats en aquesta direcció.

4250
= 48' 26 → λ y =
88'06
2125
λz =
= 164 '85 → λ z =
12 '89

48' 26
= 0 '56 → b → χ y = 0 '84
86 '6
164 '85
= 1'9 → c → χ z = 0 ' 21
86 '6

λy =

Coeficients k

k y =+
1 0 ' 6 ⋅ λy ⋅

NEd
264 ' 1 ⋅ 103
=+
1 0 ' 6 ⋅ 0 ' 56 ⋅
=
1 ' 05
χy ⋅ A ⋅ fyd
0 ' 84 ⋅ 7600 ⋅ 262

k z =+
1 0 ' 6 ⋅ λy ⋅

NEd
264 ' 1 ⋅ 103
=+
1 0 ' 6 ⋅ 0 ' 56 ⋅
=
1 ' 21
χz ⋅ A ⋅ fyd
0 ' 21 ⋅ 7600 ⋅ 262

Substituint a les expressions obtenim:

c ⋅ Mz,Ed
NEd
+ 0 ' 6 ⋅ k z ⋅ m,z
≤1
χy ⋅ A ⋅ fyd
Wel,z ⋅ fyd
264 ' 1 ⋅ 103
0 ' 9 ⋅ 3 ' 24 ⋅ 106
+ 0 ' 6 ⋅ 1 ' 21 ⋅
= 0 ' 158 + 0 ' 046
= 0 ' 204 < 1 → cumple
275
275
0 ' 84 ⋅ 7600 ⋅
172285 ' 13 ⋅
Compleix
1 ' 05
1 ' 05

Sent la longitud de pandeig:

Ed

Lk = β ⋅ L

S’ha pres un coeficient β = 1 corresponent al tipus d’enllaç per una
barra biencastada amb desplaçament transversal en els seus extrems,
per l’eix “y”, prenent per a l’eix “z” un coeficient β = 0’5.

χy ⋅ A ⋅ fyd

+ 0'6 ⋅k ⋅

cm,z ⋅ Mz,Ed
Wel,z ⋅ fyd

≤1

264 ' 1 ⋅ 103
0 ' 9 ⋅ 3 ' 24 ⋅ 106
+ 1 ' 21 ⋅
= 0 ' 158 + 0 ' 078
= 0 ' 236 < 1 → cumple
275
275
0 ' 84 ⋅ 7600 ⋅
172285 ' 13 ⋅
Compleix
1 ' 05
1 ' 05

El perfil que hem dissenyat compleix a pandeig.

=
β y 1=
; β z 0 '5
Lk , y =1 ⋅ L =1 ⋅ 4 ' 25 =4 ' 25 m
Lk , z = 0 '5 ⋅ L = 0 '5 ⋅ 4 ' 25 = 2 '125 m
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CÀLCUL DE LES BIGUES EN T DE LA COBERTA

Càrrega majorada repartida

En el cas específic de sol·licitació de flexió simple, Nd=0

P= (1 ' 35 ⋅ 3 kN 2 + 1 ' 5 ⋅ 1 kN 2 + 1 ' 5 ⋅ 0 ' 6 ⋅ 0 ' 213 kN 2 + 1 ' 5 ⋅ 0 ' 5 ⋅ 0 ' 9 kN 2 ) ⋅ 0 ' 8m + 1 ' 35 ⋅ 4 ' 8 kN = 11 ' 61 kN
L’estructura de coberta es resol mitjançant bigues in situ de secció en T,
m
m
m
m
m
m
∑ F= 0 ⇒ Nc = As1 ⋅ σs1
recollides per una biga perimetral de formigó que transmet les càrregues als
P= formigó,
(1 ' 35 ⋅ 3 kNcobrint
+ 1 ' 5una
⋅ 1 kNllum
+ 1 ' 5 ⋅ 0 ' 6 ⋅ 0 ' 213 kN
+ 1 ' 5 ⋅ 0 ' 5 ⋅ 0 ' 9 kN 2 ) ⋅ 0 ' 8m + 1 ' 35 ⋅ 4 ' 8 kN = 11 ' 61 kN
suports metàl·lics o als murs de
m
m
m2
m2 de 14’15m que m2
m
Substituint en l’equació d’equilibri de moments (x = xlim) el moment sol·licitació
corresponen la dimensió més curta de l’edifici.
majorat:
Moment de sol·licitació majorat per a 0,75 m de cantell
M
=
d,apoyo, 2m
M
=
d,vano, 2m

Armat superior

11 ' 61 kN
11 ' 61 kN

⋅ (14 ' 15m)2
m2 = 193 ' 77 kN ⋅ m
12

⋅ (14 ' 15m)2
m2 = 96 ' 89 kN ⋅ m
24

Predimensionament de la secció de les bigues

σs =fyd
σc =fcd

Dels infinits plans de deformació d’aquest Domini, es tria el límit entre el
Domini 3 i Domini 4. D’aquest plànol sabem sap que per a un acer B-500SD:
Armat inferior

Dades de partida
-Càrrega corresponent al Pes Propi = 25 kN/m3 =4’8 kN/m
-Càrrega permanent G = 3 kN/m2
-Càrrega variable Q = 1 kN/m2
-Càrrega corresponent al pes propi = 25 kN/m3

-Ambient = IV, clorurs distints als marins
-Recobriment mínim, HA-25/IV = 35mm
-Increment del recobriment = 10mm
-Recobriment nominal = 45mm

=
d

Md
=
0 ' 3718fcd ⋅ b

193 ' 77
= 0 ' 51 < 0 ' 75m
25 ⋅ 103
0 ' 3718 ⋅
⋅ 0 ' 12
1 ' 50

Per tant, la secció assignada en projecte de 0’75m seria vàlida.

Es va a realitzar el predimensionament de la secció per comprovar el mínim
cantell necessari per a la biga, de manera que les seccions establertes per
qüestions de projecte siguen vàlides. Es considera un esgotament de la peça en
Domini 3, amb l’armadura plastificada.

-Llum de les bigues = 14’15m
-Cantell de les bigues = 0’6+0’15=0’75m
-Àmbit de càrrega de les bigues = 0’8m

Md = Mc = fcd ⋅ b ⋅ (0 ' 8x) ⋅ (d − 0 ' 4x) = 0 ' 8fcd ⋅ b ⋅ 0 ' 617d ⋅ (d − 0 ' 2468d) = 0 ' 3718fcd ⋅ b ⋅ d2

xlim = 0 ' 617d

Prenent les equacions d’equilibri, suposant que no hi ha armadura de compressió,
tenim:

∑ F= 0 ⇒
0
∑ M =⇒

Nd= Nc − A s1 ⋅ σs1
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Md =
Mc

Predimensionament de l’armat de les bigues
L’armadura de tracció necessària està determinada en funció del cantell útil
“d” de la secció, però aquest no el podem conèixer a priori, de manera que
es realitzarà un predimensionament de l’armadura necessària, suposant que
l’esforç que ha de suportar és:

A s1,aprox

 Md 


0'8 ⋅ h
= 
fyd

Biga de 0’75m de cantell en la secció d’encastament

Dimensionament de l’armat de les bigues de cantell =0’75m

Per a l’armat superior de tracció es disposen 7Ø12.

=
Md 193 ' 77 kN ⋅ m
193 ' 77 kN ⋅ m
322 ' 95 ⋅ 103N
0 ' 75m
=
A s1,aprox,2m
=
= 742 ' 79 mm2
500
434 ' 78 N
mm2
1 ' 15
∅10mm → 10 barras
749 ' 79 mm2 
∅12mm → 7 barras

Biga de 0’75m de cantell en la secció de centre de va
Secció de centre de va
=
Md 96 ' 89 kN ⋅ m
96 ' 89 kN ⋅ m
161 ' 48 ⋅ 103N
0 ' 75m
=
A s1,aprox,2m
=
= 371 ' 40 mm2
500
434 ' 78 N
mm2
1 ' 15
∅ 20mm → 2 barras
371 ' 40 mm2 
∅ 25mm → 1 barras

Disposicions constructives de les armadures
L’EHE estableix, en funció del tipus d’element estructural, diverses disposicions
constructives. Amb caràcter general, la separació entre armadures ha de
possibilitar la correcta posada en obra, evitanr solucions que puguen produir
un cribratge del formigó durant el seu abocament. En aquest sentit, s’han de
respectar les següents separacions mínimes:
20 mm

≥ ∅max 25 mm; s ≥ 25 mm
s=
1 ' 25 ⋅ T
máx,arido


Per a la secció inferior de la biga, amb un ample de nervi de 12cm, es
realitzarà l’armat mitjançant barres de diàmetre 25mm
Secció d’encastament
d=
h − rmec =
0 ' 75 m − (0 ' 045 +

Per a la secció superior de la biga, amb un ample de 80 cm, es realitzarà
l’armat mitjançant barres de diàmetre 12mm.

d=
h − rmec

0 ' 012
=
0 ' 75 m − (0 ' 045 +
m=
0 ' 699 m
2

(

25 ⋅ 10
→ 193 ' 77 =
⋅ 0 ' 12 ⋅ y ⋅ ( 0 ' 699 − y )
2)
2
1' 5
y
2000y ⋅ ( 0 ' 699 −
→ 1000y − 1398y + 193 ' 77 = 0
2)
3

Md = fcd ⋅ b ⋅ y ⋅ d − y
193 ' 77 =

(

) → 96 ' 89 = 251⋅'105 ⋅ 0 '12 ⋅ y ⋅ (0 ' 6925 − y 2 )
2000y ⋅ ( 0 ' 6925 − y ) → 1000y − 1385y + 96 ' 89 = 0
2

Md = fcd ⋅ b ⋅ y ⋅ d − y
96 ' 89 =

0 ' 025
m=
0 ' 6925 m
2

3

2

2

y1 = 1 ' 31 m
y=
y 2 = 0 ' 074 m

Substituint en l’equació d’equilibri de forces:

2

y1 = 1 ' 24 m
y=
y 2 = 0 ' 16 m

N=
A s1 ⋅ σs1 → fcd ⋅ b ⋅=
y A s1 ⋅ fyd
c

Substituint en l’equació d’equilibri de forces:
N=
A s1 ⋅ σs1 → fcd ⋅ b ⋅=
y A s1 ⋅ fyd
c
Us1 = A s1 ⋅ fyd

25 ⋅ 103
=
⋅ 0 ' 12 ⋅ 0 ' 16 = 312 ' 04 kN
1' 5

312 ' 04
=
= 717 ' 68 mm2
A s1
500
1 ' 15

=
barras
barres ∅12

717 ' 68 mm2
= 6 ' 34 ⇒ 7∅12
π ⋅ 62
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Us1 = A s1 ⋅ fyd =
=
A s1

25 ⋅ 103
⋅ 0 ' 12 ⋅ 0 ' 074 = 147 ' 8 kN
1' 5

147 ' 8
= 339 ' 92 mm2
500
1 ' 15

25
barras
barres ∅=

339 ' 92 mm2
= 0 ' 69 ⇒ 1∅ 25
π ⋅ 12 ' 52

Per a l’armat de tracció se disposen 1capa de Ø25.

Per a l’acer B500SD, l’àrea d’armadura de tracció ha de ser almenys un
0’28% de la secció total de formigó.
h = 0 ' 75m → A c = 0 ' 8 ⋅ 0 ' 15 + 0 ' 12 ⋅ 0 ' 6 = 0 ' 192m2

que s’obté per càlcul Usi1,cál, per a seccions rectangulars és inferior a
0’04fcdAc.
h= 0 ' 75m → Us1,mec= 0 ' 04 ⋅ fcd ⋅ b ⋅ h= 0 ' 4 ⋅

A s1,mín,geom= 0 ' 192 ⋅ 106 ⋅ 0 ' 28%= 537 ' 6 mm2

25 ⋅ 103
⋅ 0 ' 192= 128 kN
1' 5

=
h 0 ' 75m → A s1,cálculo,empot → 7=
∅12 791 ' 7 mm2 > 537 ' 6 mm2 → Compleix
cumple
=
h 0 ' 75m → A s1,cálculo,vano → 1=
∅ 25 490 ' 9 mm2 < 537 ' 6 mm2 → No
no cu
mple
compleix

La comprovació de quantia geomètrica mínima no compleix per a
l’armat de la secció en centre de va de la biga. Es decideix col·locar 2
barres de Ø20 juntes al centre del nervi.
=
h 0 ' 75m → A s1,cálculo,empot → 7=
∅12 791 ' 7 mm > 537 ' 6 mm → Compleix
cumple
2

2

=
h 0 ' 75m → A s1,cálculo,vano → 2∅
=
20 628 ' 32 mm2 > 537 ' 6 mm2 → Compleix
cumple

A més d’aquesta armadura de tracció es disposen armadures d’Ø12
per complir la recomanació que la separació vertical entre armadures
longitudinals siga inferior a 30 cm, segons es detalla en els plànols.
Quanties mínimes d’armat
Amb independència dels valors de càlcul que s’obtenen, les normes estableixen
unes quanties mínimes d’armadura per evitar, d’una banda el trencament fràgil
de les peces, i de l’altra, l’aparició de fissures causades per la retracció.
Quanties geomètriques mínimes
A la taula 42.3.5 de l’EHE s’estableixen les quanties geomètriques
mínimes, en tant per mil, referides a la secció total de formigó.

Quanties mecàniques mínimes
Les quanties mecàniques depenen del tipus de sol·licitació. El
trencament fràgil es produeix si, en l’instant de fissurar el formigó,
l’armadura de tracció no és capaç d’absorbir els esforços que instants
abans podia absorbir únicament el formigó.
Per flexió simple, la EHE estableix que aquesta limitació només cal
tenir-la en compte si la capacitat mecànica de l’armadura de tracció
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500
= 344209 ' 28 kN > 128 kN → Compleix
cumple
1 ' 15
500
h= 0 ' 75m → Us1,cál,vano= 628 ' 32 mm2 ⋅
= 273181 ' 97 kN > 128 kN → Compleix
cumple
1 ' 15
h= 0 ' 75m → Us1,cál,empot= 791 ' 7 mm2 ⋅

Per tant no cal tenir en compte la limitació mecànica. Així l’armat final de la
biga serà:

Càlcul dels forjats de formigó

Forjat de llosa massissa de 20cm

El dimensionament dels forjats es realitza per a les sol·licitacions del programa
informàtica del programa Architrave. Per a l’armat de les lloses massisses de 20
cm i s’utilitza la fórmula:

Forjat de llosa massissa del vas de piscina

Forjat de planta baixa, sol·licitacions per armat en direcció x

Forjat del vas de piscina, sol·licitacions per armat en direcció x

Mlim = fcd ⋅ b ⋅ y (d − 0 ' 5 y) + fyd ⋅ A 2 ⋅ d'

Amb
y=

U1 − U2
0 ' 85 ⋅ fcd ⋅ b

U1 i U2 són les capacitats mecàniques de l’armadura de tracció i compressió
respectivament.
Aquesta fórmula permet calcular l’àrea d’armadura de tracció necessària per al
moment sol·licitació actuant per metre de forjat. S’estableix un armat base, amb
reforços en les zones de major esforç flector. L’armat complet es proporciona
en els plànols d’estructura adjunts.
Forjat de planta baixa, sol·licitacions per armat en direcció y

Per a l’armat de la llosa de forjat s’estableix un armat base de Ø12c20cm, amb
reforços inferiors de Ø12c20cm a les zones de major flexió positiva, i reforços
superiors per a les zones de flexió negativa de Ø12c20cm. L’esquema d’armat
es representa als plànols adjunts a la documentació gràfica d’aquesta memòria.
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Forjat del vas de piscina, sol·licitacions per armat en direcció y

Per a l’armat del forjat de la piscina s’estableix un armat base de Ø12c20cm
en direcció X i Y. El reforç de negatius en X es realitza amb Ø12c20cm en els
extrems i Ø16c20cm en els reforços interiors, i en l’eix Y, mitjançant Ø12c20cm.
Per al reforç de positius només cal disposar armadura en l’eix X, mitjançant
barres Ø16c20cm, mentre que a l’eix Y hi ha prou amb l’armat base a tota la
llosa del vas de piscina. L’esquema d’armat es representa en els plànols adjunts
a la documentació gràfica d’aquesta memòria.

CÀLCUL DELS MURS DE SOTERRANI
Per al càlcul dels murs de soterrani s’han tingut en compte tant les accions com
les empentes horitzontals del terreny. Aquestes es deuen, d’una banda, al pes del
terreny que provoca una empenta horitzontal que augmenta linealment amb la
profunditat, i d’altra banda, a una sobrecàrrega d’ús en superfície que provoca
una empenta horitzontal.
A causa del tipus d’enllaç dels forjats de llosa massissa (encastament al mur però
suport a l’extrem oposat sobre un neoprè) el mur no té impedit el desplaçament
en la seva coronació . Per tant , en comptes de considerar l’empenta al repòs
com es faria en un mur de soterrani habitual, s’ha considerat l’empenta actiu
propi dels murs en mènsula.

Per sòls sorrencs i calcàries normalment consolidades, el coeficient d’empenta
actiu, K a , pot obtenir:

L’empenta horitzontal ha de ser resistida pels murs. Aquests, considerarem que
actuen en voladís des de l’encastament a la base. Aquesta situació és molt més
exigent que l’anterior des del punt de vista estructural, ja que les sol·licitacions
mecàniques resultants de l’empenta horitzontal del terreny són força més
severes que en el cas dels murs de soterrani on el desplaçament de la seua
coronació queda impedit.
Per al càlcul de la càrrega que actua en al trasdos del mur, s’han tingut en compte
les següents dades:
Empenta del terreny:
- Es considera que el nivell freàtic es troba a cota inferior al pla de 		
fonamentació.
A falta de dades reals del terreny obtinguteses amb un estudi geotècnic, s’han
pres els següents valors, per les calcàries i margues, que hem obtingut a partir de
la Taula D27 i Taula D23, del DB-SE-Fonaments:

Ka =

=
Ko

1 − sen ( 30 )
= 0' 33
1 + sen ( 30 )

Sobrecàrrega d’ús en terreny adjacent:
Es considera una sobrecàrrega d’ús per tenir en compte el pes de les persones
que transiten en espais públics adjacents als murs, segons l’apartat 6 del punt
3.1.1-Valors de la sobrecàrrega:
“En porxos, voreres i espais de trànsit situats sobre un element portant o sobre
un terreny que desenvolupa empentes sobre altres elements estructurals, es
considerarà una sobrecàrrega d’ús d’1 kN/m2, si es tracta d’espais privats i de 3
kN/m2 si són d’accés públic “.
Per tant, es considera una càrrega vertical actuant en la superfície de:

-Pes específic aparent del terreny: γ apa = 20 kN / m 2
Coeficient de fregament intern del terreny: ϕ = 30
-

1 − senϕ
1 + senϕ

q = 3 kN / m 2
Llei de empentes
Així doncs, la càrrega horitzontal actuant sobre el trasdos del mur és:

p=
( x ) Ka (q + γ x )
Llei d’empentes que s’obté és una llei trapezoïdal, suma d’una rectangular
corresponent a la sobrecàrrega i una triangular, el pes del terreny. De forma
simplificada podem substituir-la per una llei rectangular, el que equival a suposar
que l’empenta del terreny és uniforme al llarg de cada tram del mur i igual al
67% del màxim empenta que s’obté amb la llei trapezoïdal.
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A l’edifici hi ha zones amb un sol soterrani d’altura 4’8 metres..

Quanties mínimes d’armat en murs
A més de les armadures necessàries per càlcul, cal tenir en compte les limitacions
geomètriques que estableix la EHE per al cas particular de murs, així com les
limitacions mecàniques per a peces sotmeses a flexió simple o composta. Els
armats geomètrics mínims dels murs estan regulats per l’EHE-08 en la taula
42.3.5.
Limitacions geomètriques:
Sol·licitacions per a armat en direcció x (Horitzontal)

Tensions Sx

L’armadura mínima horitzontal, 3,2% de la secció de formigó, es reparteix en
ambdues cares. La quantia mínima vertical, 0,9%, correspon a la cara de tracció,
amb la recomanació de disposar a la cara oposada un 30% d’aquesta armadura.
Dimensionament dels murs de soterrani
Mitjançant les sol·licitacions obtingudes del càlcul amb el programa architrave,
s’han armat els diferents trams de mur de soterrani de 30 cm,segons la següent
taula:


Sol·licitacions per a armat en direcció y (Vertical)
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Tensions Sy

Resum d’armats dels murs de soterrani
Per als 4 murs perimetrals de soterrani, es representen els esforços màxims
obtinguts del model d’elements finits de architrave, així com els armats
geomètrics mínims segons la EHE, i els armats segons les taules anteriors.

M_01

M_02

Moment per a armat en direcció x
Tensió mitjana Sx
Armat Horitzontal
Arm. Mín. Arm. Tabla
Cara tracc.
Ø12c20
Ø10c20
Cara comp.
Ø12c20
Ø10c20
Moment para armat en direcció y
Tensió mitjana Sy
Armat Vertical
Arm. Mín. Arm. Tabla
Cara tracc.
Ø10c25
Ø10c20
Cara comp.
Ø6c30
Ø10c20

Moment para armat en direcció x
Tensió mitjana Sx
Armat Horitzontal
Arm. Mín. Arm. Tabla
Cara tracc.
Ø12c20
Ø10c20
Cara comp.
Ø12c20
Ø10c20
Moment para armat en direcció y
Tensió mitjana Sy
Armat Vertical
Arm. Mín. Arm. Tabla
Cara tracc.
Ø10c25
Ø10c20
Cara comp.
Ø6c30
Ø10c20

16,72 kNm
0,5 kN/mm2
Armat
Ø12c20
Ø12c20
35,97 kNm
0,88 kN/mm2

M_03

Armat
Ø10c20
Ø10c20

6,83 kNm
0,16 kN/mm2
Armat
Ø12c20
Ø12c20
24,4 kNm
0,4 kN/mm2
Armat
Ø10c20
Ø10c20

M_04

Moment para armat en direcció x
Tensió mitjana Sx
Armat Horitzontal
Arm. Mín. Arm. Tabla
Cara tracc.
Ø12c20
Ø10c20
Cara comp.
Ø12c20
Ø10c20
Moment para armat en direcció y
Tensió mitjana Sy
Armat Vertical
Arm. Mín. Arm. Tabla
Cara tracc.
Ø10c25
Ø10c20
Cara comp.
Ø6c30
Ø10c20

Moment para armat en direcció x
Tensió mitjana Sx
Armat Horitzontal
Arm. Mín. Arm. Tabla
Cara tracc.
Ø12c20
Ø10c20
Cara comp.
Ø12c20
Ø10c20
Moment para armat en direcció y
Tensió mitjana Sy
Armat Vertical
Arm. Mín. Arm. Tabla
Cara tracc.
Ø10c25
Ø10c20
Cara comp.
Ø6c30
Ø10c20
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11,65 kNm
0,5 kN/mm2
Armat
Ø12c20
Ø12c20
33,66 kNm
0,85 kN/mm2
Armat
Ø10c20
Ø10c20

6,71 kNm
0,17 kN/mm2
Armat
Ø12c20
Ø12c20
24,67 kNm
0,58 kN/mm2
Armat
Ø10c20
Ø10c20

FONAMENTACIÓ

Predimensionament de sabates

Comprovació geotècnica de sabates

Condicions de sustentació

Es predimensiona la sabata correguda del perímetre treballant amb un tram
d’un metre de longitud. La tensió màxima al pla del mur és de:

La comprovació geotècnica de sabates comprova les tensions en el terreny.
Es comprova que la pressió de contacte no supera el valor de la pressió
d’enfonsament considerada en l’apartat anterior. És una comprovació en
servei, amb les càrregues sense majorar. Les càrregues que es prenen són les
corresponents a les transmeses per l’estructura per:

S’opta per una fonamentació superficial mitjançant sabates corregudes sota
els murs. Per baix dels elements de fonamentació es disposarà d’una solera
de formigó de neteja de 10 cm, de manera que es cree una superfície plana
i horitzontal de suport per a les sabates i, a la vegada, s’evite que el formigó
estructural penetre al terreny provocant deficiències en el recobriment dels àrids
de la part inferior de la sabata.
L’estrat de suport de la fonamentació està format per calcàries i margues. A falta
d’un adequat estudi geotècnic i de conèixer l’estat del terreny, s’opta per prendre
una pressió admissible orientativa presa del CTE-SE-Fonaments, taula D.25
Pressions admissibles a efectes orientatius. Es considera possible transmetre
tensions inferiors a 500 kN/m2, per a quedar del costat de la seguretat.

N
=
N 0'88
=
880 kN 2
mm 2
m
Per a una secció de mur de 0’3 m x 1 m, s’obté un axial de:

∑G

Nd = 264 kN
El moment que transmet el mur a la fonamentació és de:

j ≥1

k ,j

+ P + Qk ,1 + ∑ψ 0,i ⋅ Qk ,i
i >1

sent:

M = 26'64 kNm
Md = 35'97 kNm
Estimant el pes propi de la fonamentació, la solera, farcits i la influència del
moment en un 20% de l’axil que es transmet a la sabata, es té:

=
σ

=
σ

- La combinació d’accions característica o poc probable:

N = 196 kN

-: Gk ,j Totes les accions permanents, en valor característic
-: Qk ,1 Una acció variable qualsevol, en valor característic
-:ψ 0,i ⋅ Qk ,i La resta d’accions variables, en valor de combinació

- El pes del fonament.
1'2 ⋅ N
1'2 ⋅ 196 1'2 ⋅ 196
1'2 ⋅ 196
≤ σ adm =
→σ
=
≤ 500 kN m 2 =
→b
≥ 0'-47
m de tot el que gravita sobre el fonament (terreny, solera ...)
El pes
a ⋅b
a ⋅b
1⋅ b
500

1'2 ⋅ N
1'2 ⋅ 196 1'2 ⋅ 196
1'2 ⋅ 196
≤ σ adm =
→σ
=
≤ 500 kN m 2 =
→b
≥ 0' 47 m
a ⋅b
a ⋅b
1⋅ b
500
Hem adoptat una amplada de sabata de 1,00 m. Anem a dissenyar una sabata
rígida, per això ha de complir:

v max ≤ 2h

Tenint un mur de soterrani de 30 cm d’amplada, el vol de la sabata és:

1'0 − 0' 3
= 0' 35 m
2
0' 35
≤ 2h → h ≥= 0'175 m=
→ h 0' 50 m
2

S’ha de complir:
- Que la màxima tensió transmesa al terreny no supere un 125% de la 		
tensió d’enfonsament del terreny:

σ max=

N + C My Mz
+
+
< 1'25 ⋅ σ h
A
Wy Wz

- Que no es produeixen traccions en la fonamentació.

=
v

v max

σ max=

N + C My Mz
−
−
>0
A
Wy Wz

- Que la tensió mitjana siga més gran que la pressió d’enfonsament.

Per tant, es considera un tram de sabata de dimensions:

a ⋅ b ⋅ h = 1'0 ⋅ 1'0 ⋅ 0' 50

σ med
=

σ max + σ min
2

< σh

Es pren un fragment de sabata correguda de dimensions

a ⋅ b ⋅ h= 1'00 ⋅ 1'0 ⋅ 0' 50

Es determinaran les sol·licitacions que es transmeten al terreny:
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- Pes propi del fragment de sabata correguda:

N z = a ⋅ b ⋅ h ⋅ γ h = 1'0 ⋅ 1'0 ⋅ 0' 5 ⋅ 25 = 12' 5 kN
- Pes del terreny: sobre la sabata gravita un reblert de graves de 0,40 m de gruix.

A continuació es realitzarà l’armat de la sabata de dimensions 1’0x1’0x0’50 m.

CIMENTACIÓN - Solicitaciones transmitidas al terreno
Sótano
Muro de sótano de 30 cm de espesor

Recobriment de les armadures:

Zona sótano
Solicitaciones por metro lineal de zapata corrida
Solicitaciones
Nx
Vy
Vz
223,50 kN
13,20 kN
0,00 kN

- Considerant que l’ambient és IIa, el recobriment mínim serà cmin = 25 mm.
Mz
26,64 kNm

My
0,00 kNm

Es realitzarà la comprovació geotècnica del tros de sabata. En la següent taula es
mostren els resultats de la comprovació geotècnica per a un fragment de sabata
d’1’0 x 1’0 m:
A efectes de càlcul suposarem un pes específic del reblert de:

γ sat = 20 kN / m 3

Dimensiones (m)
1
1

Área (m2)
1

Tensiones por metro lineal de zapata

N r = a ⋅ b ⋅ h ⋅ γ r = 1'0 ⋅ 1'0 ⋅ 0' 40 ⋅ 20 = 8 kN
- Pes propi de la solera de 20 cm de gruix:

Nt = a ⋅ b ⋅ h ⋅ γ h = 1'0 ⋅ 1'0 ⋅ 0'20 ⋅ 25 = 5 kN
- Sobrecàrrega d’ús de la solera:

Tensión máxima
Tensión mínima
Tensión media

383,34 <
63,66 >
223,50 <

Iz (m4)
0,083

y (m)
0,5

Wz (m3)
0,1666667

qh (kN/m2)
500

Zapata 1´0 x 1´0 x 0´50 m
1,25 σadm= 625
0
500
σadm=

Cumple
No se producen tracciones
Cumple

Després de la comprovació geotècnica, les dimensions de les sabates són:.

a ⋅ b ⋅ h= 1'00 ⋅ 1'00 ⋅ 0' 50 m

Nt = a ⋅ b ⋅ q = 1'0 ⋅ 1'0 ⋅ 2 = 2 kN
S’ha pres un valor de la sobrecàrrega de 5 kN/m2, que és la corresponent
a zones destinades a gimnàs o activitats físiques, segons la taula 3.1 - Valors
característics de les sobrecàrregues d’ús, del DB-SE-AE.

Comprovació estructural de sabates
En la comprovació estructural de sabates es dimensiona la fonamentació com
a element estructural tenint en compte els Estats Límit Últims i de Servei
(fissuració).
Les càrregues per a aquesta comprovació són les transmeses per l’estructura i
van majorades. No es tenen en compte les càrregues degudes al pes propi de la
fonamentació ni les del terreny que gravita sobre ella.
Les sol·licitacions que es tindran en compte per a la comprovació estructural
són:
CIMENTACIÓN - Solicitaciones ELU
Sótano
Muro de sótano de 30 cm de espesor

En la següent taula es recullen les sol·licitacions transmeses al terreny per la
fonamentació incloent pes propi d’1 m. de sabata correguda, pes del terreny,
pes de la solera i sobrecàrrega de la solera. Aquestes sol·licitacions es prenen
sense majorar.

- Com que es col·loca un formigó de neteja, el recobriment net mínim de les
armadures serà rneto ≥ c min + ∆c= 25 + 10
= 35 mm :

CIMENTACIÓN - Comprobación de resistencia

Zapata 1 x 1 m

- En ser control d’execució normal, el marge de recobriment ∆c serà de 10
mm.

Zona sótano
Solicitaciones por metro lineal de zapata corrida
Solicitaciones
Nx
Vy
Vz
264,00 kN
17,80 kN
0,00 kN
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Mz
35,97 kNm

My
0,00 kNm

Zapata corrida (por metro lineal)
Es una zapata rígida:

v<2h

Dimensiones

COMPROBACIÓN GEOTÉCNICA
Solicitaciones
Axil
Peso propio de la cimentación
Axil total transmitido

196,00 kN
27,5 kN
223,50 kN

Tensión máxima

383,34 kN/m2

Tensión mínima
Tensión media

<1,25 Tadm = 625

a (m)
1

b (m)
1

h (m)
0,5

recomanacions constructives:
Les recomanacions constructives que s’han tingut en compte a l’hora de
dimensionar i armar la fonamentació són les següents:

63,66 kN/m2

>0

223,50 kN/m2

<Tadm= 500

- Els elements de fonamentació descansen sobre un formigó de neteja de 10
cm. de gruix.

La comprobación geotécnica se cumple
COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL

T1
T2
Tmed

264,00 kN/m2
264,00 kN/m2
264,00 kN/m2

En el eje Y
Tensión máxima
Tensión mínima
Tensión media

T1
T2
Tmed

479,82 kN/m2
48,18 kN/m2
264,00 kN/m2

264,00
35,97
0,00
17,80
0,00

Flexión en la dirección del eje Y
Distancias al eje del muro de sótano
x1
x2
Resultantes
R1d
R2d
Capacidad mecánica de cálculo
Suponiendo que armamos con barras del 16
Recubrimiento mecánico
Canto útil
Fuerza de tracción a absorber

Limitación geométrica

- Les armadures es donaran suport sobre separadors.

Dimensionamiento a flexión

Solicitaciones de cálculo
Nd
Mzd
Myd
Vyd
Vzd
Tensiones de cálculo
En el eje Z
Tensión máxima
Tensión mínima
Tensión media

r mec
d
Td
Us cal

kN
kNm
kNm
kN
kN

- El diàmetre mínim de les armadures és de 12 mm

Flexión en la dirección del eje Z
0,27 m
0,19 m
185,96 kN
78,05 kN

0,06
0,44
74,00
74,00

m
m
kN
kN

Us geom

348,00 kN

Us mec

333,3 kN

Limitación mecánica

- La màxima separació entre eixos d’armadures no ha de ser superior a 30 cm.,
Ni inferior a 10 cm.

La función de la armadura longitudinal es secundaria, se le exige que,
además de la limitación geométrica, absorba por unidad de ancho un
momento igual, como mínimo del 20% del momento flector que
absorbe por unidad de ancho la armadura transversal.

Capacidad mecánica de cálculo
Suponiendo que armamos con barras del 16
20% de la capacidad mecánica de la armadura transversal:
Fuerza de tracción a absorber
Td
Us cal
Limitación geométrica

Limitación mecánica

14,80 kN
14,80 kN

Us geom

348,00 kN

Us mec

333,3 kN

Debemos tener en cuenta la limitación más restrictiva, la geométrica
Capacidad mecánica necesaria
Us neces
348,00 kN

Debemos tener en cuenta la limitación más restrictiva, la geométrica
Capacidad mecánica necesaria
Us neces
348,00 kN

Disposición de las armaduras
Capacidad mecánica barras Ø16
Número de barras necesarias

Disposición de las armaduras
Capacidad mecánica barras Ø16
Número de barras necesarias

Separación entre barras
Recubrimiento neto lateral horm. Contra terreno
Separación entre barras

Us 16

69,9 kN
4,979 ud
5 ud

70 mm
214,60 mm

Separación entre barras
Recubrimiento neto lateral horm. contra terreno
Separación entre barras

Us 16

69,9 kN
4,979 ud
5 ud

70 mm
214,60 mm

Dimensionamiento a cortante
En zapatas rígidas no es necesaria la comprobación de cortante
Dimensionamiento a punzonamiento
En zapatas rígidas, el borde de éstas queda dentro del perímetro crítio, por lo que no es necesaria esta comprobación
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3.Càlcul de les bigues en T de la resta d’espais

Dades de partida
Càrrega corresponent al pes propi = 25 kN/m3 = 4’8 kN / m
Càrrega permanent G = 3 kN/m2
Càrrega variable Q = 1 kN/m2
Càrrega corresponent al pes propi = 25 kN/m3
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Detalls zona esportiva.
Estructura.

Escala 1/125
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Detalls estructura, lloses nervades.
Llosa piscina
Llosa sala de musculació

Llosa sala multiusos

Llosa gimnàs

Llosa aules

Escala 1/125
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4.Documentació gràfica
Armat de la planta de cimentació

M 01

M 04

Sabata correguda per sota del mur h= 0,50m. a= 1m.

M 10

a= 1m.

Sabata correguda per sota del mur h= 0,50m. a= 1m.

M 09

Sabata correguda per sota del mur h= 0,50m. a= 1m.

M 08

Sabata correguda per sota del mur h= 0,50m. a= 1m.

M 07

ur h= 0,50m.

Sabata correguda per sota del mur h= 0,50m. a= 1m.

M 06

a per sota del m

Sabata correguda per sota del mur h= 0,50m. a= 1m.

M 05

Sabata corregud

Sabata correguda per sota del mur h= 0,50m. a= 1m.

M 02

Sabata correguda per sota del mur h= 0,50m. a= 1m.

Sabata correguda per sota del mur h= 0,50m. a= 1m.

M 03

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ D’ACORD AMB EHE
Localització de
l’element

Escala 1/125
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Designació

C. mecàniques
(N/mm2)

Nivell de
control

Coef. de seguritat
γc

γs

NOTES:

γf
-Recobriment mínim: 4cm

Formigó

Forjats i suports

HA-25/B/20/IV

fck ≥ 25

Normal

1,50

Formigó

Cimentació

HA-25/B/20/IIa

fck ≥ 25

Normal

1,50

Acer

Forjats i suports

B 500 S

fck = 434,8

Normal

Execució

Accions permanents

Normal

1,50

Accions variables

Normal

1,60

-HA-25/B/20/IIa = Formigó armat 25
N/mm2 /blana/Àrid 20 mm/Ambient IIa

1,15

-HA-25/B/20/IVa = Formigó armat 25
N/mm2 /blana/Àrid 20 mm/Ambient IVa
-B 500 S = Acer 500 N/mm2 soldable

Armat inferior de la piscina

MUR DE FORMIGÓ ARMAT HA-25 e=30cm

Reforços
X:O16c20

Reforços
X:O16c20

Reforços
X:O16c20

Reforços
Reforços
X:O16c20 X:O16c20

Armat base
inferior
X:O12c20
Y:O12c20

Llosa massissa
h = 0,2m

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ D’ACORD AMB EHE
Localització de
l’element

Escala 1/125
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Designació

C. mecàniques
(N/mm2)

Nivell de
control

Coef. de seguritat
γc

γs

NOTES:

γf
-Recobriment mínim: 4cm

Formigó

Forjats i suports

HA-25/B/20/IV

fck ≥ 25

Normal

1,50

Formigó

Cimentació

HA-25/B/20/IIa

fck ≥ 25

Normal

1,50

Acer

Forjats i suports

B 500 S

fck = 434,8

Normal

Execució

Accions permanents

Normal

1,50

Accions variables

Normal

1,60

-HA-25/B/20/IIa = Formigó armat 25
N/mm2 /blana/Àrid 20 mm/Ambient IIa

1,15

-HA-25/B/20/IVa = Formigó armat 25
N/mm2 /blana/Àrid 20 mm/Ambient IVa
-B 500 S = Acer 500 N/mm2 soldable

Armat superior de la piscina

MUR DE FORMIGÓ ARMAT HA-25 e=30cm

Reforços
Y:O12c20
Reforços
X:O16c20

Reforços
X:O12c20

Reforços
Y:O12c20

Reforços
Y:O12c20
Reforços
X:O16c20

Reforços
X:O16c20

Reforços
X:O16c20

Armat base
superior
X:O12c20
Y:O12c20

Reforços
X:O12c20

Llosa massissa
h = 0,2m

Reforços
Y:O12c20

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ D’ACORD AMB EHE
Localització de
l’element

Escala 1/125
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Designació

C. mecàniques
(N/mm2)

Nivell de
control

Coef. de seguritat
γc

γs

NOTES:

γf
-Recobriment mínim: 4cm

Formigó

Forjats i suports

HA-25/B/20/IV

fck ≥ 25

Normal

1,50

Formigó

Cimentació

HA-25/B/20/IIa

fck ≥ 25

Normal

1,50

Acer

Forjats i suports

B 500 S

fck = 434,8

Normal

Execució

Accions permanents

Normal

1,50

Accions variables

Normal

1,60

-HA-25/B/20/IIa = Formigó armat 25
N/mm2 /blana/Àrid 20 mm/Ambient IIa

1,15

-HA-25/B/20/IVa = Formigó armat 25
N/mm2 /blana/Àrid 20 mm/Ambient IVa
-B 500 S = Acer 500 N/mm2 soldable

Armat inferior de planta baixa

MUR DE FORMIGÓ ARMAT HA-25 e=30cm

Reforços
X:O12c20

Armat base
inferior
X:O12c20
Y:O12c20

Llosa massissa
h = 0,2m

Reforços
X:O12c20

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ D’ACORD AMB EHE
Localització de
l’element

Escala 1/125
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Designació

C. mecàniques
(N/mm2)

Nivell de
control

Coef. de seguritat
γc

γs

NOTES:

γf
-Recobriment mínim: 4cm

Formigó

Forjats i suports

HA-25/B/20/IV

fck ≥ 25

Normal

1,50

Formigó

Cimentació

HA-25/B/20/IIa

fck ≥ 25

Normal

1,50

Acer

Forjats i suports

B 500 S

fck = 434,8

Normal

Execució

Accions permanents

Normal

1,50

Accions variables

Normal

1,60

-HA-25/B/20/IIa = Formigó armat 25
N/mm2 /blana/Àrid 20 mm/Ambient IIa

1,15

-HA-25/B/20/IVa = Formigó armat 25
N/mm2 /blana/Àrid 20 mm/Ambient IVa
-B 500 S = Acer 500 N/mm2 soldable

Armat superior de la piscina

MUR DE FORMIGÓ ARMAT HA-25 e=30cm
Reforços
X:O12c20
Y:O12c20

Llosa massissa
h = 0,2m

Armat base
superior
X:O12c20
Y:O12c20

Reforços
X:O12c20
Y:O12c20

Reforços
X:O12c20

Reforços
X:O12c20

Reforços
X:O12c20

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ D’ACORD AMB EHE
Localització de
l’element

Escala 1/125
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Designació

C. mecàniques
(N/mm2)

Nivell de
control

Coef. de seguritat
γc

γs

NOTES:

γf
-Recobriment mínim: 4cm

Formigó

Forjats i suports

HA-25/B/20/IV

fck ≥ 25

Normal

1,50

Formigó

Cimentació

HA-25/B/20/IIa

fck ≥ 25

Normal

1,50

Acer

Forjats i suports

B 500 S

fck = 434,8

Normal

Execució

Accions permanents

Normal

1,50

Accions variables

Normal

1,60

-HA-25/B/20/IIa = Formigó armat 25
N/mm2 /blana/Àrid 20 mm/Ambient IIa

1,15

-HA-25/B/20/IVa = Formigó armat 25
N/mm2 /blana/Àrid 20 mm/Ambient IVa
-B 500 S = Acer 500 N/mm2 soldable

Detalls sabates corregudes

Mur de soterrani e=30cm

Solera h=20 cm.
Formigó de neteja h=10 cm.
Armat longitudinal

Armat transversal

Formigó de neteja h=10 cm.

Armat inferior de sabata correguda per sota del murde
sótan (per metre linial de sabata)

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ D’ACORD AMB EHE
Localització de
l’element

Escala 1/20
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Designació

C. mecàniques
(N/mm2)

Nivell de
control

Coef. de seguritat
γc

γs

NOTES:

γf
-Recobriment mínim: 4cm

Formigó

Forjats i suports

HA-25/B/20/IV

fck ≥ 25

Normal

1,50

Formigó

Cimentació

HA-25/B/20/IIa

fck ≥ 25

Normal

1,50

Acer

Forjats i suports

B 500 S

fck = 434,8

Normal

Execució

Accions permanents

Normal

1,50

Accions variables

Normal

1,60

-HA-25/B/20/IIa = Formigó armat 25
N/mm2 /blana/Àrid 20 mm/Ambient IIa

1,15

-HA-25/B/20/IVa = Formigó armat 25
N/mm2 /blana/Àrid 20 mm/Ambient IVa
-B 500 S = Acer 500 N/mm2 soldable

Detalls de bigues de coberta

Biga T in situ, piscina
h= 0,75 m
L= 14,15 m

Biga T in situ, gimnàs
h= 0,75 m
L= 12 m

Biga T in situ, aules, sala de musculació,
aules i sala multiusos
h= 0,50 m
L= 10 m, 9 m, 8,35 m

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ D’ACORD AMB EHE
Localització de
l’element

Escala 1/10
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Designació

C. mecàniques
(N/mm2)

Nivell de
control

Coef. de seguritat
γc

γs

NOTES:

γf
-Recobriment mínim: 4cm

Formigó

Forjats i suports

HA-25/B/20/IV

fck ≥ 25

Normal

1,50

Formigó

Cimentació

HA-25/B/20/IIa

fck ≥ 25

Normal

1,50

Acer

Forjats i suports

B 500 S

fck = 434,8

Normal

Execució

Accions permanents

Normal

1,50

Accions variables

Normal

1,60

-HA-25/B/20/IIa = Formigó armat 25
N/mm2 /blana/Àrid 20 mm/Ambient IIa

1,15

-HA-25/B/20/IVa = Formigó armat 25
N/mm2 /blana/Àrid 20 mm/Ambient IVa
-B 500 S = Acer 500 N/mm2 soldable

Compliment del CTE
Taula

DB-SI Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi.
DB-SE Exigències bàsiques de seguretat estructural.
DB-SUA Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat.
DB-SU Exigències bàsiques de salubritat.
DB-HE Exigències bàsiques d’estalvi energètic.
DB-HR Exigències bàsiques de protecció front al soroll.
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DB-SI Seguretat en cas
d’incendi
Taula

SI 1 Propagació interior
SI 2 Propagació exterior
SI 3 Evacuació d’ocupants
SI 4 Instal•lacions de protecció contra incendis
SI 5 Intervenció dels bombers
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Aquest Document Bàsic dirigeix els seus objectius a la protecció contra l’incendi
una vegada aquest queda declarat. Les mesures que s’apliquen van dirigides
a evitar les causes que poden originar-ho i a dictar les normes de seguretat
que ha de reunir l’edifici per a protegir als seus usuaris i evitar que patisquen
danys derivats d’un incendi d’origen accidental, i que s’estenga a altres edificis
i a l’entorn.
REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació. (BOE núm. 74, dimarts 28 març 2006)
Article 11. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi (SI)
1 L’objectiu del requeriment bàsic “Seguretat en cas d’incendi” consisteix a reduir
a límits acceptables el risc que els usuaris d’un edifici patisquen danys derivats
d’un incendi d’origen accidental, com a conseqüència de les característiques del
seu projecte, construcció, ús i manteniment.

11.1 Exigència bàsica SI 1 - Propagació interior
Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici.
11.2 Exigència bàsica SI 2 - Propagació exterior
Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, tant en l’edifici
considerat com a altres edificis.
11.3 Exigència bàsica SI 3 – Evacuació d’ocupants
L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè els ocupants
puguen abandonar-lo o aconseguir un lloc segur dins del mateix en condicions
de seguretat.
11.4 Exigència bàsica SI 4 - Instal•lacions de protecció contra incendis

2 Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran, mantindran
i utilitzaran de manera que, en cas d’incendi, es complisquen les exigències
bàsiques que s’estableixen en els apartats següents.

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

3 El Document Bàsic DB-SI especifica paràmetres objectius i procediments
el compliment dels quals assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la
superació dels nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de seguretat en
cas d’incendi, excepte en el cas dels edificis, establiments i zones d’ús industrial
als quals els siga aplicable el “Reglament de seguretat contra incendis en els
establiments industrials”, en els quals les exigències bàsiques es compleixen
mitjançant aquesta aplicació.

11.5 Exigència bàsica SI 5 - Intervenció de bombers
Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis.
11.6 Exigència bàsica SI 6 – Resistència al foc de l’estructura
L’estructura portant mantindrà la seua resistència al foc durant el temps
necessari perquè puguen complir-se les anteriors exigències bàsiques.
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SI 1 PROPAGACIÓ INTERIOR

Residencial Vivenda,

1 COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI

-La superfície construïda de tot sector d’incendi no ha d’excedir de 2.500 m2.
-Els elements que separen habitatges entre ells han de ser almenys EI 60.

Els edificis s’han de compartimentar en sectors d’incendi segons les condicions que
s’estableixen en la taula 1.1 d’aquesta Secció. Les superfícies màximes indicades
en aquesta taula per als sectors d’incendi poden duplicar-se quan estiguen protegits
amb una instal·lació automàtica d’extinció.

Administratiu,

A l’efecte del còmput de la superfície d’un sector d’incendi, es considera que els
locals de risc especial, les escales i passadissos protegits, els vestíbuls d’independència i les
escales compartimentades com a sector d’incendis, que estiguen continguts en
aquest sector, no formen part del mateix.

Docent,

El Centre de Tecnificació Esportiva en Mas Quemado constitueix un recinte
de pública concurrència. Per açò, tota zona l’ús previst de la qual siga diferent i
subsidiari del principal de l’edifici o de l’establiment en el qual estiga integrada
ha de constituir un sector d’incendi diferent quan supere els següents límits:
En general,
-Tot establiment ha de constituir sector d’incendi diferenciat de la resta de
l’edifici excepte, en edificis l’ús principal dels quals siga Residencial Vivenda, els
establiments la superfície construïda dels quals no supere els 500 m2 i l’ús de la
qual siga Docent, Administratiu o Residencial Públic.
- Tota zona l’ús previst de la qual siga diferent i subsidiari del principal de
l’edifici o de l’establiment en el qual estiga integrada, ha de constituir un sector
d’incendi diferent quan supere els següents límits:
- Zona d’ús Residencial Vivenda, en tot cas.
- Zona d’allotjament o d’ús Administratiu, Comercial o Docent la 		
superfície construïda del qual excedisca de 500 m2.
- Zona d’ús Pública Concurrència l’ocupació de la qual excedisca de
500 persones.
- Zona d’ús Aparcament la superfície construïda del qual excedisca de
100 m2 . Qualsevol comunicació amb zones d’un altre ús s’ha de fer a
través de vestíbuls d’independència.
- Un espai diàfan pot constituir un únic sector d’incendi que supere els límits de
superfície construïda que s’estableixen, sempre que, almenys el 90% d’aquesta
es desenvolupe en una planta, les seues eixides comuniquen directament amb
l’espai lliure exterior, almenys el 75% del seu perímetre siga façana i no existeixca
sobre aquest recinte cap zona habitable.
- No s’estableix límit de superfície per als sectors de risc mínim.

La resistència al foc dels elements separadors dels sectors d’incendi satisfarà les
condicions que s’estableixen en la taula 1.2.

-La superfície construïda de tot sector d’incendi no ha d’excedir de 2.500 m2.

-Si l’edifici té més d’una planta, la superfície construïda de cada sector d’incendi
no ha d’excedir de 4.000 m2. Quan tinga una única planta, no cal que estiga
compartimentada en sectors d’incendi.
Zona d’ús Pública Concurrència,
-Serà aquella l’ocupació de la qual supere les 500 persones.
-La superfície construïda de cada sector d’incendi no ha d’excedir de 2.500 m2.
Els espais destinats a públic assegut en seients fixos en cinemes, teatres, auditoris,
sales per a congressos, etc., així com els museus, els espais per a culte religiós i
els recintes poliesportius, firals i similars poden constituir un sector d’incendi de
superfície construïda major de 2.500 m2 sempre que:
-Estiguen compartimentats respecte d’altres zones mitjançant 		
elements EI 120.
-Tinguen resolta l’evacuació mitjançant eixides de planta que 		
comuniquen amb un sector de risc mínim a través de vestíbuls 		
d’independència, o bé mitjançant eixides d’edifici.
-Els materials de revestiment siguen B-s1, d0 en parets i sostres i 		
BFL-s1 en sòls.
-La densitat de la càrrega de foc deguda als materials de revestiment
i al mobiliari fixe no excedisca de 200 MJ/m2.
-No existeixca sobre aquests espais cap zona habitable

A causa del tipus de projecte fortament concentrat pel que fa als usos, en un
mateix edifici trobem distints sectors d’incendi. A més, s’estableixen com a
sectors d’incendi diferenciats totes les sales de maquinària. Dividim en aquest
cas el conjunt d’edificis en els següents sectors.
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Sector

Superfície construïda (m2)
Norma Projecte

S1 Zona
esportiva

2.500

453,52

S2 Piscina

2500

662,6

S3 Instal·lacions zona
esportiva
S4Zona
diàfana
S5 Aules
S6 Residència
S7 Biblioteca
S8 Administració

-

503,19

-

609,55

-

140,89

2.500

889,14

-

100,35

2.500

78,08

S9 Taller
-magatzem

-

21,86

S10Consulta mèdica

2.500

40,78

Ús previst
(1)

Pública
Concurrència
Pública
Concurrència
Instal·lacions
Pública
Concurrència
Docent
Residencial
Públic
Residencial
Vivenda
Administratiu
Pública
concurrència
Hospitalari

Altura Resistència al foc de
d’eva- l’element compartimentador (2) (3)
cuació
(m)
Norma Projecte

0

EI-90

EI-90

0

EI-90

EI-90

0

EI-60

EI-60

2 LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL
Els locals i zones de risc especial integrats en els edificis es classifiquen conforme
els graus de risc alt, mitjà i baix.
Els locals destinats a albergar instal·lacions i equips regulats per reglaments
específics, (com transformadors, maquinària d’aparells elevadors, calderes,
dipòsits de combustible, comptadors de gas o electricitat, etc.) es regeixen, a
més, per les condicions que s’estableixen en aquests reglaments. Les condicions
de ventilació dels locals i dels equips exigides per aquesta reglamentació hauran
de solucionar-se de forma compatible amb les de compartimentació establida
en aquest Document Bàsic.
Classificació dels locals segons el seu risc: Es prenen com a referències les
següents potències instal·lades per a electrodomèstics fixes en cuines:
− Frigorífic, 200 W

0

EI-90

EI-90

0

EI-60

EI-60

0

EI-60

EI-60

3

EI-60

EI-60

0

EI-60

EI-60

− Congelador, 200 W
− Rentaplats, 3000 W
I per a electrodomèstics mòbils,

EI-90

EI-90

0

EI-90

EI-90

Cuina
Taller
Local de
comptadors
electricitat

(1 )

Segons criteris establerts en la Taula 2.1 d’aquesta Secció.

(2 )

La necessitat de vestíbul d’independència està en funció del nivell de risc
del local o zona conforme exigeix la Taula 2.2 d’aquesta secció.

(3 )

Els valors mínims estan establerts en la Taula 2.2 d’aquesta secció.

− Fregidora, 1500 W
− Sandvitxera, 1300 W
− Torrador, 1200 W
− Cafetera, 750 W

0

Local o
zona

Resistència al foc de
Vestíbul
Superfície consl’element compartiVolum Nivell d’indepen- mentador (i les seues
truïda (m2)
2
o Po- de risc dència ( )
portes) (3)
tència
(1)
Nor- ProjecNor- ProNorma
Projecte
ma
te
ma jecte
EI-90
EI-90 (EI2
36,12 30 kW Baix
No
No
(EI2 4545-C5)
C5)
EI-90
EI-90 (EI2
21,86
Baix
No
No
(EI2 4545-C5)
C5)
EI-90
EI-90 (EI2
8
Baix
No
No
(EI2 4545-C5)
C5)

− Espremedora, 750 W
− Batedora 150 W

(1) Segons es consideren en l’Annex SI-A (Terminologia) del Document Bàsic CTE-SI. Per als usos no contemplats en aquest
Document Bàsic, ha de procedir-se per assimilació en funció de
la densitat d’ocupació, mobilitat dels usuaris, etc.
(2) Els valors mínims estan establerts en la Taula 1.2 d’aquesta Secció.
(3) Els sostres han de tenir una característica REI, en tractar-se d’elements portants i compartimentadors d’incendi.
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3 ESPAIS OCULTS. PAS D’INSTAL·LACIONS A TRAVÉS D’ELEMENTS
DE COMPARTIMENTACIÓ D’INCENDIS.

4 REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS,
DECORATIUS I DE MOBILIARI

Als edificis de pública concurrència, els elements decoratius i de mobiliari
compliran les següents condicions:

La compartimentació contra incendis dels espais ocupables té continuïtat en els
espais ocults, com càmeres, falsos sostres, etc. Açò s’aconsegueix perllongant el
barandat fins a la trobada amb els forjats.

Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que
s’estableixen en la següent taula 4.1 d’aquesta Secció.

− Seients fixos que formen part del projecte:

La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d’incendis es
manté en els punts en els quals aquests elements són travessats per elements de
les instal·lacions, com a cables, canonades, conduccions, etc. Aquests passos
d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació compleixen amb
l’especificat en el DB-SI del Codi Tècnic de l’Edificació. Per açò, es disposen
d’elements passants que aporten una resistència almenys igual a la de l’element
EI 90 o EI 120, segons l’ús al que travesse.

Situació de l’element
Zones ocupables
Espais ocults no
estancs
Escales protegides
Recintes de risc
especial

Revestiment
De sostres i parets
De sòls
Norma
Projecte Norma Projecte
C-s2,d0

C-s2,d0

EFL

EFL

B-s3,d0

B-s3,d0

BFL-s2

BFL-s2

B-s1,d0

B-s1,d0

CFL-s1

CFL-s1

B-s1,d0

B-s1,d0

BFL-s1

BFL-s1

Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques
(cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.) es regulen en la seua reglamentació
específica.
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Entapissats: passen l’assaig segons les normes següents:
UNE-EN 1021-1:1994 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari 		
entapissat- Part 1: font d’ignició: cigarret en combustió”.
UNE-EN 1021-2:1994 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari 		
entapissat - Part 2: font d’ignició: flama equivalent a un misto”.
− Elements tèxtils suspesos, com a telons, cortines i cortinatges, etc:
Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Tèxtils i 		
productes tèxtils. Comportament al foc. Cortines i cortinatges. 		
Esquema de classificació”.

SI 2 PROPAGACIÓ EXTERIOR
1 MITGERES I FAÇANES

En el nostre cas, no existeixen dos sectors d’incendi superposats és a dir,
separats per forjats, i per tant el risc de propagació vertical d’incendi per façana
entre dos sectors diferenciats és nul.

Els elements verticals separadors d’un altre edifici han de ser almenys EI 120.
En el nostre cas dos dels edificis es troben exempts, els altre dos, que formen
el nucli central amb les ruïnes, o bé formen una zona diàfana o bé no formen
mitgeres amb altres edificis. Per açò els elements verticals que limitaran
cadascun dels edificis seran els indicats a l’apartat 1 Compartimentació en
Sectors d’Incendi en la Secció SI 1 Propagació Interior.
Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior horitzontal de l’incendi
a través de la façana entre dos sectors d’incendi, entre una zona de risc especial alt
i altres zones o cap a una escala protegida o passadís protegit des d’altres zones, els
punts de les seues façanes que no siguen almenys EI 60 han d’estar separats la
distancia d en projecció horitzontal que s’indica a continuació, com a mínim,
en funció de l’angle α format pels plànols exteriors d’aquestes façanes (vegeu
figura 1.1).
En tots els nostres casos, la distància en projecció horitzontal entre dos sectors
d’incendi és major a l’establida en aquesta figura, 3,00 metres, excepte en el cas
de l’escala protegida del recinte de piscina coberta les façanes enfrontades que
l’envolten, per estar situades a menys de 3 metres, es determina que la seua
resistència al foc serà R 60. Tampoc existeixen edificis de risc especial alt que
pogueren propagar incendis en direcció horitzontal.

La classe de reacció al foc dels materials que ocupen més del 10% de la superfície
de l’acabat exterior de les façanes o de les superfícies interiors de les càmeres
ventilades que aquestes façanes puguen tenir, serà B-s3,d2 fins a una altura de
3,5 m com a mínim, en aquelles façanes l’arrancada inferior de les quals siga
accessible al públic des de la rasant exterior o des d’una coberta, i en tota l’altura
de la façana quan aquesta excedisca de 18 m, amb independència d’on es trobe
la seua arrencada.
En el nostre cas el formigó vist i el vidre son els materials que formen la cara
exterior de l’edifici complint els dos amb el requeriment de classe de reacció
contra el foc.

2 COBERTES

Amb la finalitat de limitar el risc de propagació vertical de l’incendi per façana
entre dos sectors d’incendi, entre una zona de risc especial alt i altres zones més
altes de l’edifici, o bé cap a una escala protegida o cap a un passadís protegit des
d’altres zones, aquesta façana ha de ser almenys EI 60 en una franja d’1 m
d’altura, com a mínim, mesura sobre el plànol de la façana (vegeu figura 1.7).
En cas d’existir elements que sobreïxen, aptes per a impedir el pas de les flames,
l’altura d’aquesta franja podrà reduir-se (vegeu figura 1.8).

Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior de l’incendi per la coberta,
ja siga entre dos edificis confrontants, ja siga en un mateix edifici, aquesta tindrà
una resistència al foc EI 60, com a mínim, en una franja de 0,50m d’amplària
mesurada des de l’edifici que enfronta, així com en una franja d’1,00m d’amplària
situada sobre la trobada amb la coberta de tot element compartimentador d’un
sector d’incendi o d’un local de risc especial alt. Com a alternativa a la condició
anterior pot optar-se per perllongar la mitgera o l’element compartimentador
0,60 m per sobre de l’acabat de la coberta.
En el nostre cas nomes a la coberta de les aules és compartida amb un altre
sector d’incendi (l’esportiu) Cal assenyalar que els sectors d’incendi diferents
no son colindants sinó que queden connectats gràcies a una coberta que fa de
voladís entre les aules i la zona esportiva. Es garantirà una resistència al foc REI
60 almenys en una franja de 0,50 m d’amplària.
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Els materials que ocupen més del 10% del revestiment o acabat exterior de les
zones de coberta situades a menys de 5 m de distància de la projecció vertical
de qualsevol zona de façana (en el nostre cas acabat de grava i formigó vist a les
lloses volades), del mateix o d’un altre edifici, la resistència del qual al foc no siga
almenys EI 60, inclosa la cara superior de les volades que el seu vol excedisca
d’1 m, així com els lluernaris, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació
o ventilació, han de pertànyer a la classe de reacció al foc BROOF (t1).

SI 3 EVACUACIÓ D’OCUPANTS

Piscina

1 COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ

Recinte, planta,
sector

Els establiments d’ús Comercial o Pública Concurrència de qualsevol superfície i
els d’ús Docent, Hospitalari, Residencial Públic o Administratiu la superfície construïda
dels quals, siga major que 1.500 m2, si estan integrats en un edifici l’ús previst
del qual principal siga diferent del seu, han de complir les següents condicions:

Vestuari 1

− Les seues eixides d’ús habitual i els recorreguts fins a l’espai exterior
segur estaran situats en elements independents de les zones comunes
de l’edifici i compartimentats respecte d’aquest d’igual forma que haja
d’estar-ho l’establiment en qüestió, segons l’establert en el capítol 1 de la
Secció 1 d’aquest DB. No obstant açò, aquests elements podran servir
com a eixida d’emergència d’altres zones de l’edifici.
− Les seues eixides 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 estiga dimensionament tenint en compte
aquesta circumstància.
En el nostre cas el usos Docent i residencial públic es troben al mateix edifici l’ús
principal del qual és el de pública concurrència, però al no superar els 1500 m2
no es veuen afectats per la incompatibilitat dels elements d’evacuació. La resta
dels edificis com que son edificis independents amb usos diferenciats tampoc.

Vestuari 2
Vestíbul
Hidroteràpia
Sauna
Piscina
Sala d’instal·lacions

Zona diàfana
Ús previst

Pública Concurrència
Pública Concurrència
Pública Concurrència
Pública Concurrència
Pública Concurrència
Pública Concurrència
Qualsevol

TOTAL

(m2)

Densitat ocupació (m2/
pers.)

Ocupació
(pers.)

Recinte, planta, sector

45,5

3

15

Hall principal

45,5

3

15

Menjador

30,57

2

15

Cafeteria

56,87

2

28

Hall aules

18,82

3

6

Sala multiusos

458,92

2

230

503,19

-

-

Superfície útil

1159,37

309

Per a calcular l’ocupació s’han pres els valors de densitat d’ocupació que
s’indiquen en la taula 2.1 en funció de la superfície útil de cada zona, excepte
quan siga previsible una ocupació major o bé quan siga exigible una ocupació
menor en aplicació d’alguna disposició legal d’obligat compliment.
En aquells recintes o zones no inclosos en la taula s’han aplicat els valors
corresponents als quals siguen més assimilables.
A l’efecte de determinar l’ocupació, s’ha de tenir en compte el caràcter simultani
o alternatiu de les diferents zones d’un edifici, considerant el règim d’activitat i
d’ús previst per al mateix.

Recinte, planta, sector

Rocòdrom
Sala Musculació
Gimnàs
Hall esportiu
TOTAL

Banys est
Banys oest

Pública Concurrència
Pública Concurrència
Pública Concurrència
Pública Concurrència
Pública Concurrència
Pública Concurrència
Qualsevol
Qualsevol

TOTAL

Superfície útil Densitat ocupació (m2/pers.)
(m2)

Ocupació
(pers.)

102,54

2

51

160,82

1,5

107

77,50

1,5

51

103,21

2

51

106,46

2

53

21,79

10

3

19,28
18,41

3
3

7
7

610,01

330

Residència públic

Poliesportiu
2 CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ

Cuina

Ús previst

Ús previst

Pública Concurrència
Pública Concurrència
Pública Concurrència
Pública Concurrència

(m2)

Densitat ocupació (m2/
pers.)

Ocupació
(pers.)

32,20

5

6

103,04

5

20

253,54

1,5

170

55,49

2

27

Superfície útil

445,27
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Recinte, planta, sector

Ús previst

Hall doble
alçada
Comunicació
vertical
Hall per
planta

Pública Concurrència
Pública Concurrència
Pública Concurrència

TOTAL

Superfície útil Densitat ocupació (m2/pers.)
(m2)

Ocupació
(pers.)

65,48

2

33

31,64

-

-

41,35

2

20

203,47

53

Residència Vivenda
Recinte, planta, sector

3 Nombre d’eixides i longitud dels recorreguts d’evacuació

Consulta mèdica
Ús previst

Superfície útil Densitat ocupa- Ocupació
ció (m2/pers.)
(pers.)
(m2)

Superfície útil Densitat ocuRecinte, planÚs previst (1)
pació (2) (m2/
ta, sector
2
(m )
pers.)

Ocupació
(pers.)

Per tal de dimensionar els mitjans d’evacuació de l’edifici tindrem en compte
l’ocupació de totes les plantes en cadascun dels edificis.
A l’hora d’establir els recorreguts d’evacuació, es tindran en compte:

Habitació

Residencial
Vivenda

TOTAL

35

20

35

2

Sala consulta
Banys

2

TOTAL

Hospitalari
Qualsevol

40,78
14,40

10
3

55,18

4
5

Origen d’evacuació,

9

Es pren la porta d’un recinte com a origen d’evacuació en els casos d’Habitatge,
Magatzem i Taller. Es pren el punt ocupable més llunyà respecte a la porta del
recinte com a origen del recorregut d’evacuació en la resta de casos.
Eixida de planta,

Administració

Docent
Recinte, planta, sector
Aula 1
Aula 2

Ús previst

Docent
Docent

TOTAL

Superfície útil Densitat ocupació (m2/
2
(m )
pers.)
70,45
70,45

1,5
1,5

140,90

Ocupació
(pers.)
47
47

Biblioteca
TOTAL

Ús previst

Superfície útil Densitat ocupació (m2/
2
(m )
pers.)

Despatxos
Administratiu
Sala reunions Administratiu
Banys
Qualsevol

34,64
14,64
14,40

TOTAL

63,68

10
10
3

Ocupació
(pers.)
4
2
5

94
11

Taller/magatzem

Biblioteca
Recinte, planta, sector

Recinte, planta, sector

Ús previst

Docent

Superfície útil Densitat ocupació (m2/
2
(m )
pers.)
81,26
81,26

2

Ocupació
(pers.)
40
40

Recinte, planta, sector

Ús previst

Taller/magatzem

Arxius, magatzem

TOTAL

Superfície útil Densitat ocupació (m2/
2
(m )
pers.)
21,86
21,86

40

Ocupació
(pers.)

En aquest projecte l’eixida de planta coincideix amb l’eixida de l’edifici excepte
en la planta superior de la residència que l’eixida de planta correspon al nucli
de comunicació vertical.
Eixida d’edifici,
Porta o buit d’eixida a un espai exterior segur.
Espai exterior segur,
És aquell en el qual es pot donar per finalitzada l’evacuació dels ocupants de
l’edifici, a causa que compleix les següents condicions:
-Permet la dispersió dels ocupants que abandonen l’edifici, en
condicions de seguretat.
-Es pot considerar que aquesta condició es compleix quan l’espai
exterior té, davant de cada eixida d’edifici que comunique amb ell, una
superfície d’almenys 0,5P m² dins de la zona delimitada amb un radi
0,1P m de distància des de l’eixida d’edifici, sent P el nombre d’ocupants
l’evacuació dels quals estiga prevista per aquesta eixida. Quan P no
excedisca de 50 persones no és necessari comprovar aquesta condició.

1
1

-Si l’espai considerat no està comunicat amb la xarxa viària o amb altres
espais oberts no pot considerar-se cap zona situada a menys de 15 m
de qualsevol part de l’edifici, excepte quan estiga dividit en sectors
d’incendi estructuralment independents entre si i amb eixides també
independents a l’espai exterior, en aquest cas aquesta distància es podrà
aplicar únicament respecte del sector afectat per un possible incendi.
-Permet una àmplia dissipació de la calor, del fum i dels gasos produïts
per l’incendi.
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-Permet l’accés dels efectius de bombers i dels mitjans d’ajuda als
ocupants que, en cada cas, es consideren necessaris.
- La coberta d’un edifici es pot considerar com a espai exterior segur
sempre que, a més de complir les condicions anteriors, la seua estructura
siga totalment independent de la de l’edifici amb eixida a aquest espai i
un incendi no puga afectar simultàniament a tots dos.
Recorregut d’evacuació,
Recorregut que condueix des d’un origen d’evacuació fins a una eixida de planta,
situada en la mateixa planta considerada o en una altra, o fins a una eixida d’edifici.
La longitud dels recorreguts per passadissos, escales i rampes, es mesurarà sobre
l’eix dels mateixos.
- Els recorreguts d’evacuació en edificis d’una sola planta no
poden excedir els 25 metres. Aquesta longitud podria augmentarse fins a 50 metres si es tracta d’una planta que té eixida directa a
un espai exterior segur i l’ocupació no excedeix de 25 persones.
- Els recorreguts d’evacuació en edificis de més d’una planta no poden
excedir els 50 metres. Per a açò es proposaran les eixides de planta i
edifici necessàries.
Així, i avançant-nos al dimensionament dels mitjans d’evacuació, resulta:

Número d’eixides
Norma
Projecte

Recorreguts d’evacuació (m)
Norma
Projecte

Recinte, planta,
sector

Superfície útil
(m2)

Ocupació
(pers.)

Piscina
Poliesportiu
Zona diàfana
Residencial públic (x4)
Residencial Vivenda (x16)
Docent
Biblioteca
Administració
Consulta mèdica
Taller/magatzem

662,6
445,27
610,01

309
223
330

2
2
2

3
3
4

25
25
25

357,44

113

1

1

25

560

32

1

1

25,90
81,26
63,68

6
40
11

1
1
1

55,18

9

21,86

1
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Amplària d’eixides (m)
Norma
Projecte
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

23

1,00

1,00

25

0

1,00

1,00

1
1
1

25
25
25

18
24
10

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1

1

25

10

1,00

1,00

1

1

25

0

1,00

1,40

4 DIMENSIONAMENT DELS SISTEMES D’EVACUACIÓ
4.1 Criteris per a l’assignació d’ocupants

4.2 Càlcul

Per al dimensionament de les eixides, passadissos i escales, s’utilitzarà el criteri
d’assignació d’ocupants ressenyat en l’article 4.1 de la secció 3 del DB-SI:

El dimensionament dels elements d’evacuació ha de realitzar-se conforme al
que s’indica en la taula 4.1.

−La distribució dels ocupants a l’efecte de càlcul es farà suposant
inutilitzada una de les eixides del recinte, sota la hipòtesi més
desfavorable.
−A l’efecte del càlcul de la capacitat d’evacuació de les escales i de
la distribució dels ocupants entre elles, quan existeixen vàries, no
cal suposar inutilitzada íntegrament alguna de les escales protegides
existents.
− En la planta de desembarcament d’una escala, el flux de persones que la
utilitza haurà d’afegir-se a l’eixida de planta que els corresponga, a l’efecte de
determinar l’amplària d’aquesta. Aquest flux haurà d’estimar-se, o bé en 160 A
persones, sent A l’amplària, en metres, del desembarcament de l’escala, o bé en
el nombre de persones que utilitza l’escala en el conjunt de les plantes, quan
aquest nombre de persones siga menor que 160A.

Recinte, planta,
sector

Zona esportiva
Piscina
Zona diàfana
Aules
Residència
Biblioteca
Administració
Taller/magatzem
Consulta mèdica

Superfície útil
(m2)

P (pers. que
passen per l’element)

Amplària de fulla de porta (m)

Amplària de corredors i rampes
(m)

Amplària d’escales (m)

Norma

Proj.

Norma

Proj.

Norma

Proj.

453,52
662,6
609,55
140,89
889,14
100,35
78,09

223
309
330
94
85
40
11

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,40
1,90
1,20
1,50
-

A ≥ P / 160
-

1,20
-

21,86

1

0,80

1,00

1,00

-

-

-

40,78

9

0,80

1,00

1,00

-

-

-
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5 PROTECCIÓ DE LES ESCALES

Obrirà en el sentit de l’evacuació tota porta d’eixida:

En la taula 5.1. s’indiquen les condicions de protecció que deuen complir les
escales previstes per a evacuació.

a) prevista per al pas de més de 200 persones en edificis d’ús Residencial
Habitatge o de 100 persones en els altres casos.
b) prevista per a més de 50 ocupants del recinte o espai en el qual estiga situada.
En el nostre cas, tenint en compte l’ocupació dels recintes segons l’establert en
l’apartat 4.1 d’aquesta Secció, seran portes d’obertura en el sentit d’evacuació
les portes d’eixida del poliesportiu, piscina, aulari, la zona residencial pública.
Segons la taula 4.1 per a dimensionament dels elements d’evacuació, l’amplària
mínima de les portes ha de ser P/200, cap fulla ha de ser menor que 0,60m ni
excedir els 1,20m.
7 SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ
S’utilitzen els senyals d’evacuació definits en la norma UNEIX 23034:1988,
conforme als següents criteris:
−Les eixides de recinte, planta o edifici tenen un senyal amb el rètol “EIXIDA”,
excepte quan es tracta d’eixides de recintes la superfície dels quals no excedeix
de 50 m², són fàcilment visibles des de tot punt d’aquests recintes i els ocupants
estan familiaritzats amb l’edifici.
−El senyal amb el rètol “Eixida d’emergència” s’utilitza en tota eixida prevista
per a ús exclusiu en cas d’emergència.

L’altura d’evacuació descendent per a l’ús de Vivenda és igual a 3.00 metres, pel
que l’escala pot ser no protegida.
6 PORTES SITUADES EN RECORREGUTS D’EVACUACIÓ
Les portes previstes com a eixida de planta o d’edifici i les previstes per a
l’evacuació de més de 50 persones seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu
sistema de tancament, o bé no actuarà mentre hi haja activitat en les zones a
evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat
d’on provinga aquesta evacuació, sense haver d’utilitzar una clau i sense haver
d’actuar sobre més d’un mecanisme. Les anteriors condicions no són aplicables
quan es tracte de portes automàtiques.
Es considera que satisfan l’anterior requisit funcional els dispositius d’obertura
mitjançant manilla o polsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, quan
es tracte de l’evacuació de zones ocupades per persones que en la seua majoria
estiguen familiaritzats amb la porta considerada, així com en cas contrari, quan
es tracte de portes amb obertura en el sentit de l’evacuació conforme al punt
3 següent, els de barra horitzontal d’embranzida o de lliscament conforme a la
norma UNEIX EN 1125:2009.

−Es disposa de senyals indicatius direcció dels recorreguts, visibles des de tot
origen d’evacuació des del qual no es perceben directament les eixides o els
seus senyals indicatius i, en particular, enfront de tota eixida d’un recinte amb
ocupació major que 100 persones que accedeix lateralment a un passadís.
−En els punts dels recorreguts d’evacuació en els quals existeixen alternatives
que poden induir a error també es disposen els senyals abans citats, de manera
que queda clarament indicada l’alternativa correcta.
−Els senyals es disposen de forma coherent amb l’assignació d’ocupants que es
pretén fer a cada eixida.
− La grandària dels senyals és:
- 210 x 210 mm quan la distància d’observació del senyal no excedisca
de 10m.
- 420 x 420 mm quan la distància d’observació estiga compresa entre
10 i 20m.
- 594 x 594 mm quan la distància d’observació estiga compresa entre
20 i 30m.
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Els senyals són visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a
l’enllumenat normal.
Quan són fotoluminiscents, les seues característiques d’emissió lluminosa
compleixen l’establert en la norma UNEIX 23035-4:2003.
8 CONTROL DEL FUM D’INCENDI
No seria necessària la seua aplicació ja que cap sector supera les 1000 persones
d’ocupació.
9 EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT EN CAS
D’INCENDI
Tots el sectors (excepte la planta superior de la residència) disposen d’una eixida de
planta accessible, per la qual cosa no serà necessària la previsió de zones de refugi.
En el sector Residencia Vivenda, l’accés principal de la planta superior es produeix
a través d’unes escales, es proposa la reserva d’habitacions accessibles per a
persones discapacitades a la resta de les plantes de manera que el recorregut
d’emergència corresponga amb el recorregut normal i diari d’aquestes persones
i no supose un perill en cas d’emergència

SI 4 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
1 DOTACIÓ
INCENDIS

D’INSTAL·LACIONS

DE

PROTECCIÓ

CONTRA

L’exigència de disposar d’instal·lacions de detecció, control i extinció de
l’incendi ve recollida en la Taula 1.1 d’aquesta Secció en funció de l’ús previst,
superfícies, nivells de risc, etc.
Aquelles zones l’ús previst de les quals siga diferent i subsidiari del principal
de l’edifici o de l’establiment en el qual hagen d’estar integrades i que hagen
de constituir un sector d’incendi diferent, han de disposar de la dotació
d’instal·lacions que s’indica per a l’ús previst de la zona.
El disseny, l’execució, la posada en funcionament i el manteniment de les
instal·lacions, així com els seus materials, els seus components i els seus equips,
compliran l’establert, tant en l’apartat 3.1. de la Norma, com en el Reglament
d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD. 1942/1993, de 5 de
novembre) i disposicions complementàries, i altra reglamentació específica que
li siga aplicable.

Recinte, planta,
sector

Extintors portàtils

Columna seca

B.I.E.

Detecció i alarma

Instal·lació de alarma

Ruixadors automàtics d’aigua

Norma

Proj.

Norma

Proj.

Norma

Proj.

Norma

Proj.

Norma

Proj.

Norma

Proj.

S1Zona esportiva
S2 Piscina

Si
Si

Si
Si

No
No

No
No

Si
Si

Si
Si

No
Si

No
Si

No
No

No
No

No
No

No
No

S3 Instal·lacions
zona esportiva

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

S4 Zona diàfana
S5 Aules
S6 Residència
S7 Biblioteca
S8 Administració
S9 Taller/magatzem

Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

Si
No
No
No
No

Si
No
No
No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

S10 Consulta mèdica

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

2 SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament
a l’enllumenat normal.
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SI 5 INTERVENCIÓ DELS BOMBERS

SI 6 RESISTÈNCIA Al FOC DE L’ESTRUCTURA

1 APROXIMACIÓ ALS EDIFICIS

La resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (inclosos
forjats, bigues, suports i trams d’escales que siguen recorregut d’evacuació,
llevat que siguen escales protegides), és suficient si:

Els vials d’aproximació als espais de maniobra als quals es refereix l’apartat 1.2,
han de complir les condicions següents:
− Amplària mínima lliure 3,5 m;
− Altura mínima lliure o gàlib 4,5 m;
− Capacitat portant del vial 20 kN/m².
En els trams corbs, el carril de rodada ha de quedar delimitat per la traça d’una
corona circular els radis mínims de la qual han de ser 5,30 m i 12,50 m, amb una
amplària lliure per a circulació de 7,2 m.
L’accés a Mas Quemado dels vehicles dels bombers es produiria pel camí rural
que connecta des de la carretera CV 190 en direcció nord.
2 ENTORN DELS EDIFICIS
L’altura d’evacuació descendent no supera mai els 3,00 metres, per la qual cosa
les especificacions pel que fa a espais lliures al voltant dels edificis per a la
maniobra dels bombers no són aplicable. Totes les vies confluents en el projecte
tenen eixida, per la qual cosa la previsió d’espais de maniobra per als vehicles
tampoc és necessària.
El complex esportiu objecte de projecte es troba en una zona interior a un àrea
forestal, per la qual cosa també ha de complir les condicions següents:
−Ha d’haver-hi una franja de 25 m d’amplària separant la zona edificada de la
forestal, lliure d’arbustos o vegetació que puga propagar un incendi de l’àrea
forestal així com un camí perimetral de 5 m, que podrà estar inclòs en la citada
franja;
−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;En el nostre cas, existeixen dos camins que proporcionen accés
al nucli edificat; un per l’est i un altre per l’oest.

−Aconsegueix la classe indicada en la Taula 3.1 d’aquesta Secció, que
representa el temps en minuts de resistència davant l’acció representada
per la corba normalitzada temps temperatura (en la Taula 3.2 d’aquesta
Secció si està en un sector de risc especial) en funció de l’ús del sector
d’incendi i de l’altura d’evacuació de l’edifici;
−Suporta aquesta acció durant un temps equivalent d’exposició al foc
indicat en l’Annex B del.
La resistència al foc exigible a l’estructura (inclosos bigues, forjats i suports)
serà la indicada en la taula 3.1 de la Secció SI 6 del DB-SI del Codi Tècnic de
l’Edificació, així serà:
Per als edificis Residencials, Administratius, Docents, de Pública Concurrència
i Hospitalaris, sobre rasant i d’altura d’evacuació menor o iguals a 15,00 metres,
R 60.
Per als locals de risc especial la resistència al foc exigible serà la indicada en la
taula 3.2 de la Secció SI 6 del DB-SI del Codi Tècnic de l’Edificació, no sent
inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici, així serà:
Risc especial baix, R 90
Risc especial mitjà, R 120
Risc especial alt, R 180
Sector o local de risc
especial
S1 Poliesportiu
S2 Piscina
S3 Instal·lacions
zona esportiva
S4 Zona diàfana
S5 Aules
S6Residència
S7 Biblioteca
S8 Administració
S9 Taller/magatzem
S10 Consulta mèdica

Ús del recinte inferior al forjat considerat
Pública Concurrència
Pública Concurrència
Risc mitjà
Pública Concurrència
Docent
Residencia Vivenda
Docent
Administratiu
Magatzem
Hospitalari
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Material estructural considerat

Estabilitat al foc de los elements estructurals

Suports

Bigues

Forjat

Norma

Projecte

Formigó i metàl·lics

Formigó

Formigó

R-90

R-90

Formigó i metàl·lics

Formigó

Formigó

R-120

R-120

Formigó i metàl·lics

Formigó

Formigó

R-90

R-90

Formigó i metàl·lics

Formigó

Formigó

R-90

R-90

Formigó i metàl·lics
Formigó
Fàbrica
Fàbrica
Fàbrica
Fàbrica

Formigó
Formigó
Fusta
Fusta
Fusta
Fusta

Formigó
Formigó
Fusta
Fusta
Fusta
Fusta

R-60
R-60
R-60
R-60
R-60
R-90

R-60
R-60
R-60
R-60
R-60
R-90

DB-SE Seguretat
estructural
Taula

SE Seguretat estructural
SE AE Accions en l’edificació
EHE 08 Instrucció de formigó estructural
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El camp d’aplicació d’aquest Document Bàsic és el de la determinació de les
accions sobre els edificis, per a verificar el compliment dels requeriments de
seguretat estructural pel que fa a la capacitat portant i estabilitat, i aptitud al
servei, establerts al DB-SE
Reial decret 314/2006, de 17 de Març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
(BOE núm. 74, Dimarts 28 Març 2006)
Article 10. Exigències bàsiques de seguretat estructural (SE)
1 L’objectiu del requeriment bàsic de Seguretat Estructural consisteix
a assegurar que l’edifici te un comportament estructural adequat front
a les accions i influències previsibles a les que puga estar sotmès 		
durant la seua construcció i ús previst.
2 Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, fabricaran, 		
construiran i mantindran de manera que acompleixen amb la finalitat
adequada les exigències bàsiques que s’estableixen als apartats següents.

10.1 Exigència bàsica SE 1: Resistència i estabilitat
La resistència i estabilitat seran les adequades per a que es generen riscs
inadequats, de manera que es mantinga la resistència i l’estabilitat front a les
accions i influències previsibles durant les fases de construcció i usos prevists
dels edificis, i que un esdeveniment extraordinari no produeixi conseqüències
desproporcionades respecte a la causa original i es facilite el manteniment
previst.
10.2 Exigència bàsica SE 2:Aptitud al servei
L’aptitud al servei serà conforme a l’ús previst de l’edifici, de manera que no
es produeixin deformacions inadmissibles, es limite a un nivell acceptable la
probabilitat d’un comportament dinàmic inadmissible i no es produeixin
degradacions o anomalies inadmissibles.

3 Els Document Bàsics “DB-SE Document Bàsic de Seguretat 		
Estructural”, “DB-SE-AE Accions en l’edificació”, “DB-SE-C
Fonamentació”, “DB-SE-A Acer”, “ DB-SE-F Fàbrica” i “DB-SE-M
Fusta”, especifiquen paràmetres objectius i procediments el compliment
dels quals assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació
dels nivells mínims de qualitat propis del requeriment bàsic de seguretat
estructural.
4 Les estructures de formigó estan regulades per la Instrucció de 		
Formigó Estructural vigent
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SEGURETAT ESTRUCTURAL
Tindrem en compte els documents bàsics de Seguretat Estructural:
DB-S’1 Resistència i estabilitat
DB-ES 2 Aptitud de servei
DB-ES-AE Accions en l’edificació
DB-ES-C Fonaments
DB-ES-A Acer

A més de tenir-se en compte les especificacions de les normatives següents:
NCSE Norma de construcció sismorresistente: part general i edificació
EHE Instrucció de Formigó Estructural.
EFHE Instrucció per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
La part principal, el que abans era el carrer, tracta de donar una solució estructural única a tot l’espai de manera que no es perda la continuïtat espacial. Per
aquesta raó la coberta es resol amb una llosa plana massissa de formigó armat in
situ, de manera que es puga adaptar a les irregularitats de la geometria establerta
per l’edificació preexistent. Aquesta llosa permet resoldre quasi tots els espais
excepte els que requereixen grans llums com són la piscina, la residència o la
sala multi usos. Per resoldre aquestes llums que arriben a ser de 14,50 metres a
la piscina i tenint en compte els condicionants constructius i la coherència amb
la resta de la coberta, s’opta per la construcció d’una llosa nervada enrassada
inferiorment de manera que la continuïtat espacial de la coberta quede patent a
l’interior de l’edifici i poder, amb un major cantell de la llosa resoldre les grans
llums. S’optarà per utilitzar una llosa de 75cm de cantell a la piscina i el gimnàs,
mentre que a la sala de musculació, la sala multiusos i les aules s’utilitzarà una
de 50cm. La resta de la coberta es resoldrà, com ja hem dit amb llosa massissa
de 35cm de cantell.
El sistema estructural elegit per criteris de projecte per suportar aquesta coberta
es mixt, murs de formigó on la coberta no supera l’altura dels paraments de la
ruïna, i on la coberta vola per damunt d’aquesta, utilitzarem perfils d’acer que,,
formant una espècie de caixons metàl·lics, resoldran la distància entre el mur i
la llosa.

formigó i la cimentació mes adient, per tant, serà la de sabates corregudes. La
geometria i profunditat d’aquestes variarà tenint en compte que aniran annexes
a la cimentació dels murs de mamposteria i s’uniran a elles mitjançant passadors
de manera que es garantitze una adequada resposta tant resistent com pel que fa
a les deformacions dels murs.
Per últim, cal assenyalar que els espais soterrats es resoldran mitjançant la disposició de murs de soterrani que contindran el terreny i li transmetran les carregues a la vegada que formaran una barrera contra l’entrada d’aigua.
D’acord amb el CTE DB SE-AE, les accions les podem classificar depenent
de la seua variació en el temps en permanents, variables i accidentals
D’altra banda, les accions sísmiques quedaran regulades per la norma de construcció sismoresistent. NCSE-02.

ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ
ACCIONS PERMANENTS
S’adopten els valors característics per a les càrregues permanents indicades a
l’annex C del CTE DB-SE-AE.
Pes propi:
Càrrega superficial KN/m2

ACCIONS PERMANENTS
PES PROPI FORJAT COBERTA

P=1x1x0,35x25

8,75

Llosa alleugerada unidireccional in situ
cantell 75 cm
PES PROPI FORJAT COBERTA

P=0,75x13

9,75

Llosa alleugerada unidireccional in situ
cantell 50 cm
COBERTA SOBRE FORJAT

P=0,50x13

6,50

Llosa massissa in situ cantell 35cm
PES PROPI FORJAT COBERTA

Coberta plana invertida acabat grava
CARREGUES LINEALS, TABIQUERIA

2,5
Despreciable

El contacte amb el terra sempre es produeix mitjançant murs de carrega de
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ACCIONS VARIABLES
Ús
La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot allò que pot gravitar sobre l’edifici a causa
del seu ús. Els valors que hem considerat en aquesta estructura corresponen a
allò indicat al CTE en la taula 3.1 del DB-SE-AE. Generalment, els efectes de
la sobrecàrrega d’ús es poden simular amb l’aplicació d’una càrrega distribuïda
uniformement. D’acord amb l’ús que siga el fonamental en cada zona del mateix, com a valors característics s’adoptaran els de la Taula 3.1. Aquests valors
inclouen tant els efectes derivats de l’ús normal, persones, mobiliari, mercaderies habituals, contingut de conductes, maquinaria.. Així com les derivades de la
utilització poc freqüent, com l’acumulació de persones o mobiliari.

MAS QUEMADO (Província de Castelló): Correspon a la zona 5, de manera
que resulta un valor SK = 0.9 kN/m2.
El coeficient de forma μ, s’obté d’acord amb l’apartat 3.5.3, sent el seu valor:
Cobertes planes (angle inferior a 30 º) 		

μ =1

Cobertes inclinades menys de 30º			

μ =1

La sobrecàrrega de neu a considerar a les cobertes d’aquesta estructura es de
qn= 0,9 kN/m2.
Vent
L’acció del vent és, en general, una força perpendicular a la superfície de cada
punt exposat, opressió estàtica, denominada qe, i resulta de l’expressió:

Neu
Accions del terreny:
Les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les que procedeixen del seu
pes com d’altres que actuen sobre ell, o les accions degudes als seus desplaçaments i deformacions, s’avaluen i tracten segons estableix el DB-SE-C.

L’acció de la neu es considera com una càrrega vertical per unitat de superfície
en projecció horitzontal, d’acord amb la següent expressió: qn = μ · SK

qe =qb· ce· cp s
-Pressió dinàmica del vent, qb:

Per al càlcul dels elements que volen de la coberta dels edificis situats en altituds superiors als 1000m deu considerada, a més de la càrrega superficial de
neu, una càrrega lineal pn, en el bord de l’element, deguda a la formació de
gel, que ve donada per l’expressió: p n = k ·μ2 · s k (on k=3m)

Localització geogràfica: Mas Quemado (Castelló): Zona A (DB SE-		
AE Annex D):

Com que el valor de càrrega de neu en un terreny horitzontal, sk, pot prendre’s de la taula E.2 de l’annex E del DB-SE-AE en funció de l’altitud de l’emplaçament o del terme municipal en que es trobe.

Adoptem un valor bàsic de la pressió dinàmica= 0,42 kN/m2.

En el nostre cas, MAS QUEMADO, al terme municipal de Castillo de Villamalefa encara que a més altitud, pràcticament 1000m. La zona climàtica la
deduirem del mapa de la figura E.2:
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Velocitat bàsica del vent = 26m/s

ACCIONS VARIABLES

CÀRREGA SUPERFICIAL
KN/m2

ÚS
Zones d’accés al públic –C4

4

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS
Acer en perfils
Designació							

S 275 JR

Límit Elàstic (N/mm2) 						

275

Zones destinades a gimnàs u activitats
Formigó Armat

físiques
ÚS COBERTA
Coberta plana accessible únicament per a
conservació
NEU
VENT

El període de servei per al que comprovarem la seguretat de l’estructura = 50 anys.

Coberta plana
VENT

1
0,9
0

Coberta inclinada

0,22

La càrrega de vent total per a cobertes planes, qe , serà despreciable

CEM

Quantitat màxima/mínima de cement (kp/m3): 			

400/300

Tamany màxim de l’àrid (mm): 					

20

Tipus d’ambient (agressivitat): 					

IV i II

Consistència del formigó: 					Blanda
Sistema de compactació: 						

Vibrat

Nivell de Control Previst: 					

Estadístic

ACCIONS SÍSMIQUES (NCSE-02)

Coeficient de Minoració: 					

1,5

NO s’aplica aquesta norma perquè l’edificació, de nova planta, es tracta d’una
construcció d’importància normal, situada a Mas Quemado (Castelló) on l’acceleració sísmica bàsica (ab) és inferior a 0,04g, ab<0,04g, sent g l’acceleració
de la gravetat.

Resistència de càlcul del formigó: 				
mm2)= 20

fcd (N/

-El coeficient eòlic, cp:

Cp cobertes planes=0

Tipus de cemento (RC-03): 					
IV/32.5 N

6a9

Encara que no serà obligatori, és recomanable, i així ho farem, resoldre tot el
perímetre de la cimentació amb bigues riostres encara que no siguen necessàries.

En edificis amb coberta plana, l’acció del vent sobre la mateixa, generalment de succió i, per tant, es pot despreciar (Punt 3.3.4 CTE DB
SE-AE)

fck =30

Assentament Con d’Abrams (cm): 				

El coeficient corrector per a la comprovació en servei de l’acció del
vent és 1,00 (taula D.1 Annex D)
-El coeficient d’exposició és ce= 2,6

Resistència Característica als 28 dies: 				
(N/mm2)

ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES
En base al CTE-SE-AE , no és perceptiu l’estudi d’accions tèrmiques ni reològiques a l’estructura del present edifici si tenim en compte la col·locació de
juntes de dilatació de manera que no existeixen elements continus de formigó
de més de 40 m.

qe=0

Acer en barres
Designació: 							B-500-S
Límit Elàstic (N/mm2): 						

500

Nivell de Control Previst: 					

Normal

Coeficient de Minoració: 					

1,15

Resistència de càlcul de l’acer (barres): 			

fyd (N/mm2)=435

Acer en mallassos
Designació: 							B-500-S
Límit Elàstic (N/mm2): 						
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EHE, INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL
DURABILITAT
Condicions ambientals
Considerem un ambient d’exposició IV per a la cimentació i estructura de la
zona de la piscina i un ambient IIa per a la resta de la estructura.
Mitjans considerats:
L’estructura es dissenya per a suportar al llarg de la seua vida útil les condicions
físiques i químiques a les que estarà exposada. S’ha evitat en la mesura del
possible, evitar el contacte directe de l’aigua amb els elements estructurals
mitjançant goterons en tots els elements a la intempèrie i facilitant l’evacuació
ràpida de l’aigua que puga acumular-se. En el cas de la piscina, s’ha tingut en
compte l’agressivitat de l’ambient tant en la dosificació del formigó com en el
recobriment de les armadures ja que el formigó quedarà vist.

Donada la importància de la qualitat del formigó en els aspectes de durabilitat, es preveu realitzar el corresponent control de qualitat del mateix, que es
desenvolupa en un apartat independent, així com la utilització de separadors,
dosatges i guarits d’acord amb el plec de condicions tècniques particulars en
compliment de l’especificat en els capítols corresponents de la EHE.

Es determinarà el valor de la consistència mitjançant el con d’Abrams
d’acord amb l’estipulat en la EHE. La consistència prevista per al formigó és tova (6-9).

En particular es garantirà, com s’especifica en la taula 37.3.2.a de la EHE:

- Resistència

Contingut mínim de ciment: ambient IV 275 Kg/ m
Relació aigua/ciment ambient IV: 0,50
Contingut mínim de ciment: ambient IIa 275 Kg/ m³
Relació aigua/ciment ambient IIa: 0,60

Recobriments mínims segons la classe d’exposició ( taula3 37.2.4 de la EHE):

-Consistència

Es realitzaran assajos de control del formigó adoptant la Modalitat 3,
control indirecte, de control estadístic conforme a l’estipulat en la EHE.
El control es realitzarà d’acord amb l’especificat en la Fitxa EHE.
-Durabilitat
Es duran a terme els assajos corresponents a determinar la profunditat
de penetració d’aigua d’acord amb l’especificat en la EHE tret que es
presente per part dels fabricants documentació eximent. En tot cas, les
fulles de subministrament inclouran la relació aigua/ciment i continguts de ciment expressats en l’apartat de Durabilitat.
Control de la qualitat de l’acer

-Ambient IIa: 25mm

Es preveu un nivell de control Normal per a l’acer consistent en:

-Ambient IV: 35mm

- Comprovació de secció equivalent.
- Característiques geomètriques de les corrugues.
- Assaig de doblegat-desdoblegat.
- Comprovació del límit elàstic, càrrega de trencament i allargament.
- Soldabilitat.
CONTROL DE QUALITAT

Control de l’execució

Control dels components del formigó
Es preveu la utilització de formigó fabricat en central en possessió dels distintius i controls referits en la EHE de manera que no sigui necessari el control
de recepció d’obra dels materials components. En cas que no siga possible, es
podrà instal·lar una xicoteta planta de formigó per donar servei a l’obra.
En peces formigonades contra el terreny, el recobriment mínim serà de 70mm,
exceptuant quan el terreny haja estat preparat i disposat un formigó de neteja.
En aquest cas aplicarem l’anterior cas.

Control de la qualitat del formigó
El control del formigó es basarà en els aspectes següents sense perjudici de
l’estipulat en la EHE i en el Plec de Condicions tècniques particulars:
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S’adopta un nivell de control Normal per a això es presenta el següent Pla
d’actuació d’acord amb la EHE :
- Comprovacions Generals per a tot tipus d’obres.
- Comprovacions específiques per a forjats d’edificació
- Comprovacions específiques de prefabricació.

DB-SUA Seguretat
d’utilització
Taula

SUA 1 Seguretat front al risc de caigudes
SUA 2 Seguretat front al risc d’impacte o atrapament
SUA 3 Seguretat front al risc d’empresonament en recintes
SUA 4 Seguretat front al risc causat per una il·luminació inadequada
SUA 5 Seguretat front al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA 6 Seguretat front al risc d’ofegament
SUA 7 Seguretat front al risc causat per vehicles en moviment
SUA 8 Seguretat front al risc d’acció del raig
SUA 9 Accessibilitat
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Aquest Document Bàsic (DB) té per objecte establir regles i procediments que
permeten complir les exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat.
Les seccions d’aquest DB es corresponen amb les exigències bàsiques SUA 1 a
SUA 9. La correcta aplicació de cada Secció suposa el compliment de l’exigència
bàsica corresponent. La correcta aplicació del conjunt del DB suposa que se
satisfarà el requisit bàsic “Seguretat d’utilització i accessibilitat”.
Article 12. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat
(SUA)

12.1. Exigència bàsica SUA 1: Seguretat front el risc de caigudes
Es limitarà el risc que els usuaris patisquen caigudes, per a açò els sòls seran
adequats per a afavorir que les persones no rellisquen, ensopeguen o es dificulte
la mobilitat. Així mateix es limitarà el risc de caigudes en buits, en canvis de nivell
i en escales i rampes, facilitant-se la neteja dels paraments de vidre exteriors en
condicions de seguretat.
12.2. Exigència bàsica SUA 2: Seguretat front el risc d’impacte o d’atrapament.

1 L’objectiu del requisit bàsic “Seguretat d’utilització i accessibilitat”
consisteix a reduir a límits acceptables el risc que els usuaris patisquen
danys immediats en l’ús previst dels edificis, com a conseqüència de les
característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment, així
com a facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i
segura dels mateixos a les persones amb discapacitat.

Es limitarà el risc que els usuaris puguen patir impacte o atrapament amb
elements fixos o practicables de l’edifici.

2 Per a satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran,
mantindran i utilitzaran de manera que s’acompleixen les exigències
bàsiques que s’estableixen en els apartats següents.

12.4. Exigència bàsica SUA 4: Seguretat front el risc causat per il·luminació inadequada

3 El Document Bàsic DB-SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
especifica paràmetres objectius i procediments el compliment dels
quals assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació
dels nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de seguretat
d’utilització i accessibilitat.

12. 3. Exigència bàsica SUA 3: Seguretat front el risc d’empresonament
Es limitarà el risc que els usuaris puguen quedar accidentalment empresonament
en recintes.

Es limitarà el risc de danys a les persones com a conseqüència d’una il·luminació
inadequada en zones de circulació dels edificis, tant interiors com a exteriors,
fins i tot en cas d’emergència o de fallada de l’enllumenat normal.
12.5. Exigència bàsica SUA 5: Seguretat front el risc causat per situacions amb alta ocupació
Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant la circulació
de les persones i la sectorització amb elements de protecció i contenció en
previsió del risc d’aixafament.
12.6. Exigència bàsica SUA 6: Seguretat front el risc d’ofegament
Es limitarà el risc de caigudes que puguen derivar en ofegament en piscines,
dipòsits, pous i similars mitjançant elements que restringisquen l’accés.
12.7. Exigència bàsica SUA 7: Seguretat front el risc causat per vehicles en moviment
Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent als tipus de paviments
i la senyalització i protecció de les zones de circulació rodada i de les persones.
12.8. Exigència bàsica SUA 8: Seguretat front el risc causat per l’acció del raig
Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció del raig, mitjançant
instal·lacions adequades de protecció contra el raig.
12.9. Exigència bàsica SUA 9: Accessibilitat
Es facilitarà l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels
edificis a les persones amb discapacitat.
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SUA 1 SEGURETAT FRONT AL RISC DE CAIGUDES

3 DESNIVELLS

-Resistència:

Els sòls es classifiquen, en funció del seu valor de resistència al lliscament Rd,
d’acord amb l’establert en la taula 1.1. El valor de resistència al lliscament Rd
es determina mitjançant l’assaig del pèndol descrit en l’Annex A de la norma
UNEIX-ENV 12633:2003 emprant l’escala C en provetes sense desgast
accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més
desfavorables de lliscament.

3.1 Protecció dels desnivells

Les barreres de protecció tindran una resistència i una rigidesa suficient per a
resistir la força horitzontal establerta en l’apartat 3.2 del Document Bàsic ESAE, en funció de la zona en què es troben.

1 RELLISCAMENT DELS SÒLS

Amb la finalitat de limitar el risc de caiguda, existiran barreres de protecció en
els desnivells, buits i obertures (tant horitzontals com a verticals) balconades,
finestres, etc. amb una diferència de cota major que 55 cm, excepte quan la
disposició constructiva faça molt improbable la caiguda o quan la barrera siga
incompatible amb l’ús previst. En les zones de públic es facilitarà la percepció de
les diferències de nivell que no excedisquen de 550mm i que siguen susceptibles
de causar caigudes, mitjançant diferenciació visual i tàctil. La diferenciació tàctil
estarà a una distància de 250 mm de la vora, com a mínim.

En les zones interiors seques de l’edifici, amb pendent menor del 6% serà de:
-Classe 1 (15<Rd≤35)

3.2 Característiques de les barreres de protecció

En les zones interiors humides –banys ,cuina ,zona instal·lacions- i en les escales
serà de:

-Altura:

-Classe 2 (35<Rd≤45)
En la piscina i zones exteriors
-Classe 3 (Rd>45)

Les barreres de protecció tindran, com a mínim, una altura de 0,90 m quan la
diferència de cota que protegeixen no excedisca de 6 m (al projecte serà el cas
general) i 1,10 en la barana de les dos plantes superiors de la residència.
L’altura es mesurarà verticalment des del nivell de sòl o, en el cas d’escales, des
de la línia d’inclinació definida pels vèrtexs dels esglaons, fins al límit superior
de la barrera.

2 DISCONTINUÏTATS EN EL PAVIMENT
Excepte en zones d’ús restringit o exteriors i amb la finalitat de limitar el risc
de caigudes com a conseqüència o d’ensopegades, el sòl ha de complir les
condicions següents:
a)
No tindrà juntes que presenten una ressalta de més de 4 mm. Els
elements que sobreïxen del nivell del paviment, puntuals i de petita no han de
sobreeixir del paviment més de 12 mm i l’element sortint que excedisca de 6
mm en les seues cares enfrontades al sentit de circulació de les persones no ha
de formar un angle amb el paviment que excedisca de 45º.
b)
b) Els desnivells que no excedisquen de 5 cm es resoldran amb un
pendent que no excedisca el 25%;
c)
c) En zones per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions
o buits pels quals puga introduir-se una esfera d’1,5 cm de diàmetre.
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-Característiques constructives:
En qualsevol zona dels edificis ,les barreres de protecció, incloses les de les
escales i rampes, estaran dissenyades de manera que:
a) No puguen ser fàcilment escalades pels xiquets, per a açò:
- En l’altura compresa entre 30 cm i 50 cm sobre el nivell del sòl o sobre
la línia d’inclinació d’una escala no existiran punts de suport, inclosos
els sensiblement horitzontals amb més de 5 cm de sobreeixida.
- En l’altura compresa entre 50 cm i 80 cm sobre el nivell del sòl no
existiran elements que volen que tinguen una superfície sensiblement
horitzontal amb més de 15 cm de fons.
b) No tinguen obertures que puguen ser travessades per una esfera
de 10 cm de diàmetre, exceptuant-se les obertures triangulars que
formen la petjada i la contrapetja dels esglaons amb el límit inferior de
la barana, sempre que la distància entre aquest límit i la línia d’inclinació
de l’escala no excedisca de 5 cm.

4.ESCALES I RAMPES

-Trams

per a elles en l’apartat 4.3.1 següent, així com les condicions de la Secció SUA 7.

Les escales previstes a l’edifici seran d’us general exceptuant la que permetrà
l’accés a la part inferior de la piscina, a la sala de les seues instal·lacions i
manteniment.

Com és un equipament escolar els trams han de ser rectes en els quals tots els
esglaons tenen la mateixa petjada i també la mateixa contrapetjada en plantes
consecutives. L’amplària útil mínima de cada tram és d’1,00 m sent el mínim
establert en la taula 4.1 d’aquest DB -pública concurrència-. Aquesta amplària
s’ha determinat d’acord amb les exigències d’evacuació establides en l’apartat 4
de la Secció SI 3 del DB-SI. L’amplària de l’escala estarà lliure d’obstacles.

-Pendent

4.1 Escales d’ús restringit

Les rampes tindran un pendent del 12%, com a màxim, excepte:
a) Les que pertanyen a itineraris accessibles, que la seua pendent serà,
com a màxim, del 10% quan la seua longitud siga menor que 3 m, del
8% quan la longitud siga menor que 6 m i del 6% en la resta dels casos.
Si la rampa és corba, el pendent longitudinal màxim es mesurarà en el
costat més desfavorable.

- L’amplària de cada tram serà de 0,80 m, com a mínim.
- La contrapetjada serà de 20 cm, com a màxim, i la petjada de 22 cm, com a
mínim. La dimensió de tota petjada es mesurarà, en cada esglaó, segons el sentit
de la marxa. En escales de traçat corb, la petjada es mesurarà en l’eix de l’escala,
quan l’amplària d’aquesta siga menor que 1 m i a 50 cm del costat més estret
quan siga major. A més la petjada mesurarà 5 cm, com a mínim, en el costat més
estret i 44 cm, com a màxim, en el costat més ample.
-Podran disposar-se altiplans partits amb esglaons a 45 º i graons sense tabica.
En aquest últim cas la projecció de les petjades se superposarà almenys 2,5 cm
(vegeu figura 4.1). La mesura de la petjada no inclourà la projecció vertical de
la petjada de l’esglaó superior. Disposaran de barana en els seus costats oberts.

-Altiplans
Les disposades entre trams d’una escala amb la mateixa direcció tindran
almenys l’amplària de l’escala i una longitud mesurada en el seu eix de 1m,
com a mínim. En els altiplans de planta de les escales de zones d’ús públic es
disposarà una franja de paviment visual i tàctil en l’arrencada dels trams, segons
les característiques especificades en l’apartat 2.2 de la Secció SUA 9. En aquests
altiplans no hi haurà passadissos d’amplària inferior a 1,20 m ni portes situats a
menys de 40 cm de distància del primer esglaó d’un tram.

-Passamans

-Passadissos escalonats d’accés a localitats en graderia i tribunes

-Esglaons
En trams rectes, la petjada mesurarà 28 cm com a mínim. En trams rectes o
corbs la contrapetjada mesurarà 13 cm com a mínim i 18,5 cm com a màxim,
excepte en zones d’ús públic, així com sempre que no es dispose ascensor com
a alternativa a l’escala, en aquest cas la contrapetjada mesurarà 17,5 cm, com a
màxim.
Esglaons: En trams rectes, la petjada mesurarà 280 mm com a mínim, i la
contrapetjada 130 mm com a mínim, i 185 mm com a màxim. La petjada H i la
contrapetjada C compliran al llarg d’una mateixa escala la relació següent: 540
mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm

El pendent transversal de les rampes que pertanyen a itineraris accessibles serà
del 2%, com a màxim..

-Trams

Les escales amb una altura major que 550 mm i que no dispose d’ascensor com
alternativa a l’escala, disposaran de passamans en ambdós costats i el passamans
es perllongarà 30 cm en els extrems, almenys en un costat. El passamans estarà a
una altura compresa entre 900 i 1100 mm .Es disposaran passamans intermedis
quan l’amplària del tram siga major que 4 m.

4.2 Escales d’ús general

b) Les de circulació de vehicles en aparcaments que també estiguen
previstes per a la circulació de persones, i no pertanyen a un itinerari
accessible, que la seua pendent serà, com a màxim, del 16%.

Els passadissos escalonats d’accés a localitats en zones d’espectadors tals com
a patis de butaques, amfiteatres, graderia o similars, tindran graons amb una
dimensió constant de contrapetjada. Les petjades podran tenir dues dimensions
que es repetisquen en esglaons alternatius, amb la finalitat de permetre l’accés a
nivell a les files d’espectadors.
L’amplària dels passadissos escalonats es determinarà d’acord amb les condicions
d’evacuació que s’estableixen en l’apartat 4 de la Secció SI 3 del DB-SI.

4.3Rampes
Els itineraris que la seua pendent excedisca del 4% es consideren rampa a l’efecte d’aquest
DB-SUA, i compliran el que s’estableix en els apartats que figuren a continuació, excepte els
de ús restringit i els de circulació de vehicles en aparcaments que també estiguen previstes
per a la circulació de persones. Estes últimes han de satisfer el pendent màxim que s’estableix
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Els trams tindran una longitud de 15 m com a màxim, excepte si la rampa
pertany a itineraris accessibles, en aquest cas la longitud del tram serà de 9
m, com a màxim, així com en les d’aparcaments previstes per a circulació de
vehicles i de persones, en les quals no es limita la longitud dels trams. L’amplària
útil es determinarà d’acord amb les exigències d’evacuació establides en l’apartat
4 de la Secció SI 3 del DB-SI i serà, com a mínim, la indicada per a escales en
la taula 4.1.
L’amplària de la rampa estarà lliure d’obstacles. L’amplària mínima útil es
mesurarà entre parets o barreres de protecció, sense descomptar l’espai ocupat
pels passamans, sempre que aquests no sobreeixisquen més de 12 cm de la paret
o barrera de protecció.
Si la rampa pertany a un itinerari accessible els trams seran rectes o amb un
radi de curvatura d’almenys 30 m i d’una amplària d’1,20 m, com a mínim. Així
mateix, disposaran d’una superfície horitzontal al principi i al final del tram amb
una longitud d’1,20 m en l’adreça de la rampa, com a mínim.

-Altiplans
Els altiplans disposats entre els trams d’una rampa amb la mateixa adreça
tindran almenys l’amplària de la rampa i una longitud, mesura en el seu eix,
d’1,50 m com a mínim.
Quan existeix un canvi de direcció entre dos trams, l’amplària de la rampa no es

reduirà al llarg de l’altiplà. La zona delimitada per aquesta amplària estarà lliure
d’obstacles i sobre ella no agranarà el gir d’obertura de cap porta, excepte les de
zones d’ocupació nul·la definides en l’annex SI A de el DB SI.
3 No hi haurà passadissos d’amplària inferior a 1,20 m ni portes situats a menys
de 40 cm de distància de l’arrencada d’un tram. Si la rampa pertany a un itinerari
accessible, aquesta distància serà d’1,50 m com a mínim.

-Passamans
Les rampes que salven una diferència d’altura de més de 550 mm i que la seua
pendent siga major o igual que el 6%, disposaran d’un passamans continu
almenys en un costat.

5 NETEJA DELS PARAMENTS DE VIDRE EXTERIORS
En la zona de l’edifici d’un Residencial Habitatge, els paraments de vidre que es
troben a una altura de més de 6 m sobre la rasant exterior amb vidre transparent
compliran les condicions que s’indiquen a continuació, excepte quan siguen
practicables o fàcilment desmuntables, permetent la seua neteja des de l’interior:
-Tota la superfície acristalada tant interior com a exterior, es trobarà compresa
en un radi de 850 mm des d’algun punt de la vora de la zona practicable situat a
una altura no major de 1300 mm.
-Els paraments de vidre reversibles estaran equipats amb un dispositiu
que els mantinga bloquejats en la posició invertida durant la seua neteja..

Les rampes que pertanyen a un itinerari accessible, que la seua pendent siga
major o igual que el 6% i salven una diferència d’altura de més de 18,5 cm,
disposaran de passamans continu en tot el seu recorregut, inclòs altiplans, en
tots dos costats. Així mateix, les vores lliures comptaran amb un sòcol o element
de protecció lateral de 10 cm d’altura, com a mínim. Quan la longitud del tram
excedisca de 3 m, el passamans es perllongarà horitzontalment almenys 30 cm
en els extrems, en tots dos costats.
El passamans estarà a una altura compresa entre 90 i 110 cm. Les rampes
situades en escoles infantils i en centres d’ensenyament primari, així com les
que pertanyen a un itinerari accessible, disposaran d’un altre passamans a una
altura compresa entre 65 i 75 cm.
El passamans serà ferm i fàcil d’agafar, estarà separat del parament almenys 4
cm i el seu sistema de subjecció no interferirà el pas continu de la mà.
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SUA 2 SEGURETAT FRONT AL RISC D’IMPACTE O
D’ATRAPAMENT

1 IMPACTE AMB ELEMENTS FIXOS
S’ha previst que l’altura lliure de pas en zones de circulació siga de 2,55 m . En
els llindars de les portes l’altura lliure serà 2 m, com a mínim. Complint per
tant amb els mínims establerts en el CTE: L’altura lliure de pas en zones de
circulació serà, com a mínim, 2,10 m en zones d’ús restringit i 2,20 m en la resta
de les zones. En els llindars de les portes l’altura lliure serà 2 m, com a mínim.
Els elements fixos que sobreisquen de les façanes i que estiguen situats sobre
zones de circulació estaran a una altura de 2,20 m, com a mínim. En zones de
circulació, les parets mancaran d’elements sortints que no arranquen del sòl,
que volen més de 150 mm en la zona d’altura compresa entre 150 mm i 2200
mm mesurada a partir del sòl i que presenten risc d’impacte.

Les portes de vidre que no disposen d’elements que permeten identificar-les,
tals com a cèrcols o tiradors, disposaran de senyalització conforme a l’apartat
anterior. En el cas del nostre projectes totes les portes de vidre disposaran d’un
marc de fusta clarament visible i que posara de manifest la seua condició de
porta practicable.
5 ATRAPAMENT
1 Amb la finalitat de limitar el risc d’atrapament produït per una porta corredissa
d’accionament manual, inclosos els seus mecanismes d’obertura i tancament, la
distància a fins a l’objecte fix més pròxim serà 20 cm, com a mínim (vegeu
figura 2.1).

2 Els elements d’obertura i tancament automàtics disposaran de dispositius de
protecció adequats al tipus d’accionament i compliran amb les especificacions
tècniques pròpies.

4 IMPACTE AMB ELEMENTS INSUFICIENTMENT PERCEPTIBLES
Les grans superfícies vidriades que es puguen confondre amb portes o obertures
(el que exclou l’interior d’habitatges) estaran proveïdes, en tota la seua longitud,
de senyalització visualment contrastada situada a una altura inferior compresa
entre 0,85 i 1,10 m i a una altura superior compresa entre 1,50 i 1,70 m.

En les zones dels establiments d’ús Pública Concurrència en les quals l’activitat
es desenvolupe amb un nivell baix d’il·luminació, com és el cas de la sala
multiusos que pot ser utilitzada com a sala de projeccions, es disposarà una
il·luminació d’abalisament en cadascun dels esglaons de les escales.

Els edificis disposaran d’un enllumenat d’emergència que, en cas de fallada
de l’enllumenat normal, subministre la il·luminació necessària per a facilitar
la visibilitat als usuaris de manera que puguen abandonar l’edifici, evite les
situacions de pànic i permeta la visió dels senyals indicatius de les eixides i la
situació dels equips i mitjans de protecció existents.
Posició i característiques de les lluminàries

Quan les portes d’un recinte tinguen dispositiu per al seu bloqueig des de
l’interior i les persones puguen quedar accidentalment atrapades dins del mateix,
existirà algun sistema de desbloqueig de les portes des de l’exterior del recinte.
Excepte en el cas dels banys d’habitatges.
Les parts vidriades de portes i de tancaments de dutxes estaran constituïdes per
elements laminats o temperats que resistisquen sense trencament un impacte de
nivell 3, conforme al procediment descrit en la norma UNEIX EN 12600:2003.

En cada zona es disposarà una instal·lació d’enllumenat capaç de proporcionar,
una luminància mínima de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones
interiors, excepte aparcaments interiors on serà de 50 lux, mesurada a nivell del
sòl. El factor d’uniformitat mitjana serà del 40% com a mínim.

Dotació

SUA 3 SEGURETAT FRONT AL RISC D’EMPRESONAMENT EN
RECINTES

3 IMPACTE AMB ELEMENTS FRÀGILS

1 ENLLUMENAT NORMAL DE LES ZONES DE CIRCULACIÓ

2 ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA

2 IMPACTE AMB ELEMENTS PRACTICABLES
Excepte en zones d’ús restringit, les portes de recintes que no siguen
d’ocupació nul·la (definida en l’Annex SI A de el DB SI) situades en el lateral
dels passadissos l’amplària dels quals siga menor que 2,50 m es disposaran de
manera que l’escombratge de la fulla no envaïsca el passadís (vegeu figura 1.1).
En passadissos l’amplària dels quals excedisca de 2,50 m, l’escombratge de
les fulles de les portes no ha d’envair l’amplària determinada, en funció de les
condicions d’evacuació, conforme a l’apartat 4 de la Secció SI 3 del DB SI.

SUA 4 SEGURETAT FRONT EL RISC CAUSAT PER UNA
IL·LUMINACIÓ INADEQUADA

En zones d’ús públic, els banys accessibles i cabines de vestuaris accessibles
disposaran d’un dispositiu a l’interior fàcilment accessible, mitjançant el qual es
transmeta una cridada d’assistència perceptible des d’un punt de control i que
permeta a l’usuari verificar que la seua trucada ha sigut rebuda, o perceptible des
d’un pas freqüent de persones.
La força d’obertura de les portes d’eixida serà de 140 N, com a màxim, excepte
en les situades en itineraris accessibles, en les quals s’aplicarà l’establert en la
definició dels mateixos en l’annex A Terminologia (com a màxim 25 N, en
general, 65 N quan siguen resistents al foc).
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Posicionament: almenys a 2 m per sobre del nivell del sòl; i es disposarà una en
cada porta d’eixida i en posicions en les quals siga necessari destacar un perill
potencial o l’emplaçament d’un equip de seguretat. Com a mínim es disposaran
en les portes existents en els recorreguts d’evacuació; en les escales; en qualsevol
altre canvi de nivell; i en els canvis d’adreça i en les interseccions de passadissos
Característiques de la instal·lació
La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d’energia i entrarà
automàticament en funcionament en produir-se una fallada d’alimentació en
la instal·lació d’enllumenat normal en les zones cobertes per l’enllumenat
d’emergència, proporcionant un servei mínim d’1 hora. L’enllumenat
d’emergència de les vies d’evacuació ha d’aconseguir almenys el 50% del nivell
d’il·luminació requerit al cap dels 5 s i el 100% als 60 s. La instal·lació complirà
les condicions de servei que s’indiquen a en el CTE almenys durant una hora, a
partir de l’instant en què tinga lloc la fallada.
Il·luminació dels senyals de seguretat
La il·luminació dels senyals d’evacuació indicatives de les eixides i dels senyals
indicatius dels mitjans manuals de protecció contra incendis i dels de primers
auxilis, compleixen tots els requeriments.

SUA 5 SEGURETAT FRONT EL RISC CAUSAT PER SITUACIONS
D’ALTA OCUPACIÓ

SUA 8 SEGURETAT FRONT EL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL
RAIG

Ja que l’aforament de l’edifici és menor que 3000 persones no seria necessari
considerar aquest apartat.

Serà necessària la instal·lació d’un sistema de protecció contra el raig quan la
freqüència esperada d’impactes [Ne] siga major que el risc admissible [Na]. La
freqüència esperada d’impactes, Ne, pot determinar-se mitjançant l’expressió:

SUA 6 SEGURETAT FRONT EL RISC D’AFONAMENT
Aquesta secció no és aplicable a les piscines destinades a competició o
ensenyament, que és el nostre cas, ja que aquestes tenen característiques pròpies
de l’activitat que desenvolupem. El centre d’hidroteràpia també queda exclòs
d’aquest apartat ja que s’aplicarà la seua reglamentació específica.

Ne=NgAeC110-6− [nº impactes/any] sent:
Ng: densitat d’impactes sobre el terreny (nº impactes/any,km2), obtinguda
segons la figura 1.1;

El risc admissible, Na, pot determinar-se mitjançant l’expressió:
Na=(5,5/C2xC3xC4xC5)x10-3
Sent:
C2 coeficient en funció del tipus de construcció, conforme a la taula 1.2;
C3 coeficient en funció del contingut de l’edifici, conforme a la taula 1.3;
C4 coeficient en funció de l’ús de l’edifici, conforme a la taula 1.4;
C5 coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es
desenvolupen en l’edifici, conforme a la taula 1.5.
Per al nostre cas:
C2=1 (estructura metàl·lica i formigó/coberta formigó)

SUA 7 SEGURETAT FRONT EL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN
MOVIMENT

C3=1 (edifici sense contingut inflamable)

No és necessària la justificació d’aquesta secció per no existir en projecte l’ús
d’aparcament i vies de circulació de vehicles entre els edificis.

C4=3 (edifici pública concurrència, docent)
C5=1 (no imprescindible)
Na= 0,00183 < Ne=0,06124
És necessari col·locar una instal·lació de protecció contra el raig.
Aquesta instal·lació tindrà una eficiència I= 1- (Na/Ne) = 1-0,0298=0,9740.
Segons la taula 2.1 amb el nostre nivell d’eficiència necessitaríem un nivell de
protecció 2. Els sistemes de protecció contra el raig han de constar d’un sistema
extern, un sistema intern i una xarxa de terra.
Ae: superfície de captura equivalent de l’edifici aïllat en m2, que és la delimitada
per una línia traçada a una distancia 3H de cadascun dels punts del perímetre de
l’edifici, sent H l’altura de l’edifici en el punt del perímetre considerat.

Sistema extern:

C1: coeficient relacionat amb l’entorn, segons la taula 1.1.

Sistema intern

Per al nostre cas concret en Mas Cremat (Castelló):

Compren els dispositius que redueixen els efectes elèctrics i magnètics del
corrent de la descàrrega atmosfèrica dins de l’espai a protegir. Haurà d’unirse l’estructura metàl·lica de l’edifici, la instal·lació metàl·lica, els elements
conductors externs, els circuits elèctrics i de telecomunicació de l’espai a
protegir i el sistema extern de protecció, amb conductors d’equipotencialitat o
protectors de sobretensions a la xarxa de terra.

Ng= 3
Ae=10204 m2
C1= 2 (Sobre un turó)
Ne=0,06124

Format per dispositius captadors i per derivadors o conductors de baixada.

Xarxa de terra
L’adequada per a dispersar en el terreny el corrent de les descàrregues
atmosfèriques.
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SUA 9 ACCESSIBILITAT

Dotació d’elements accessibles
-Allotjaments accessibles

1 CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT
Amb la finalitat de facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent
i segura dels edificis a les persones amb discapacitat es compliran les condicions
funcionals i de dotació d’elements accessibles que s’estableixen a continuació:

Els establiments d’ús Residencial Públic hauran de disposar del nombre
d’allotjaments accessibles que s’indica en la taula 1.1:
De 51 a 100 personar, mínim dos allotjaments accessibles. En el nostre cas es
reservarà una habitació.

Condicions funcionals

-Places reservades

-Accessibilitat a l’exterior de l’edifici

Els espais amb seients fixos per al públic, tals com a auditoris, cinemes, salons
d’actes, espectacles, etc., disposaran de la següent reserva de places:

La parcel·la disposarà almenys d’un itinerari accessible que comunique una
entrada principal a l’edifici, i en conjunts d’habitatges unifamiliars una entrada a
la zona privativa de cada habitatge, amb la via pública i amb les zones comunes
exteriors, tals com a aparcaments exteriors propis de l’edifici, jardins, piscines,
zones esportives, etc.
-Accessibilitat entre plantes de l’edifici
Els edificis d’ús Residencial Habitatge en els quals calga salvar més de
dues plantes des d’alguna entrada principal accessible a l’edifici fins a algun
habitatge o zona comunitària, o amb més de 12 habitatges en plantes sense
entrada principal accessible a l’edifici, disposaran d’ascensor accessible o rampa
accessible (conforme a l’apartat 4 del SUA 1) que comunique les plantes que no
siguen d’ocupació nul·la (veure definició en l’annex SI A de el DB SI) amb les
d’entrada accessible a l’edifici. En la resta dels casos, el projecte ha de preveure,
almenys dimensional i estructuralment, la instal·lació d’un ascensor accessible
que comunique aquestes plantes.
Les plantes amb habitatges accessibles per a usuaris de cadira de rodes disposaran
d’ascensor accessible o de rampa accessible que les comunique amb les plantes
amb entrada accessible a l’edifici i amb les quals tinguen elements associats a
aquests habitatges o zones comunitàries, tals com a traster o plaça d’aparcament
de l’habitatge accessible, sala de comunitat, estenedor, etc.
Els edificis d’altres usos (En el nostre cas) en els quals calga salvar més de
dues plantes des d’alguna entrada principal accessible a l’edifici fins a alguna
planta que no siga d’ocupació nul·la, o quan en total existisquen més de 200
m2 de superfície útil (veure definició en l›annex SI A de el DB SI) exclosa
la superfície de zones d›ocupació nul·la en plantes sense entrada accessible a
l›edifici, disposaran d›ascensor accessible o rampa accessible que comunique les
plantes que no siguen d’ocupació nul·la amb les d’entrada accessible a l’edifici.

a) Una plaça reservada per a usuaris de cadira de rodes per cada 100
places o fracció.
b) En espais amb més de 50 seients fixos i en els quals l’activitat tinga
una component auditiva, una plaça reservada per a persones amb
discapacitat auditiva per cada 50 places o fracció.
Les zones d’espera amb seients fixos disposaran d’una plaça reservada per a
usuaris de cadira de rodes per cada 100 seients o fracció.

-Piscines
Les piscines obertes al públic, les d’establiments d’ús Residencial Públic amb
allotjaments accessibles i les d’edificis amb habitatges accessibles per a usuaris
de cadira de rodes, disposaran d’alguna entrada al got mitjançant grua per a
piscina o qualsevol altre element adaptat per a tal efecte. S’exceptuen les piscines
infantils.

-Serveis higiènics accessibles
1 Sempre que siga exigible l’existència de condícies o de vestuaris per alguna
disposició legal d’obligat emplene, existirà almenys:
a) Un bany accessible per cada 10 unitats o fracció de vàters instal·lats, podent
ser d’ús compartit per a tots dos sexes.
b) En cada vestuari, una cabina de vestuari accessible, un bany accessible i una
dutxa accessible per cada 10 unitats o fracció dels instal·lats. En el cas que el
vestuari no estiga distribuït en cabines individuals, es disposarà almenys una
cabina accessible.
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2 CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES DE LA INFORMACIÓ I
SENYALITZACIÓ PER A L’ACCESSIBILITAT
Dotació
Amb la finalitat de facilitar l’accés i la utilització independent, no discriminatòria
i segura dels edificis, se senyalitzaran els elements accessibles en tot cas.
Característiques
-Les entrades a l’edifici accessibles, els itineraris accessibles, les places
d’aparcament accessibles i els serveis higiènics accessibles (bany, cabina de
vestuari i dutxa accessible) se senyalitzaran mitjançant SIA, complementat, si
escau, amb fletxa direccional.
-Els ascensors accessibles se senyalitzaran mitjançant SIA. Així mateix,
comptaran amb indicació en Braille en alt relleu a una altura entre 0,80 i 1,20 m,
del nombre de planta en el jamba dret en sentit eixida de la cabina.
-Els serveis higiènics d’ús general se senyalitzaran amb pictogrames normalitzats
de sexe en alt relleu i contrast cromàtic, a una altura entre 0,80 i 1,20 m, al costat
del marc, a la dreta de la porta i en el sentit de l’entrada.
-Les bandes senyalitzadors visuals i tàctils seran de color contrastat amb el
paviment, amb relleu d’altura 3±1 mm en interiors i 5±1 mm en exteriors.
-Les exigides en l’apartat 4.2.3 de la Secció SUA 1 per a senyalitzar l’arrencada
d’escales, tindran 80 cm de longitud en el sentit de la marxa, amplària la de
l’itinerari i acanaladores perpendiculars a l’eix de l’escala. Les exigides per a
senyalitzar l’itinerari accessible fins a un punt de trucada accessible o fins a un
punt d’atenció accessible, seran de acanalada paral·lela a la direcció de la marxa
i d’amplària 40 cm.
-Les característiques i dimensions del Símbol Internacional d’Accessibilitat per
a la mobilitat (SIA) s’estableixen en la norma UNEIX 41501:2002.

DB-HS Salubritat
Taula

HS 1 Protecció front a 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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REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. ( BOE núm. 74,Dimarts 28 març 2006)
Article 13. Exigències bàsiques de salubritat (HS) «Higiene, salut i protecció del medi ambient».
1 L’objectiu del requisit bàsic «Higiene, salut i protecció del medi ambient», nomenat d’ara endavant amb el terme salubritat, consisteix a
reduir a límits acceptables el risc que els usuaris, dins dels edificis i en
condicions normals d’utilització, patisquen molèsties o malalties, així
com el risc que els edificis es deterioren i que deterioren el medi ambient en el seu entorn immediat, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment.
2 Per a satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran,
mantindran i utilitzaran de tal forma que es compleixin les exigències
bàsiques que s’estableixen en els apartats següents.
3 El Document Bàsic «DB-HS Salubritat» especifica paràmetres objectius i procediments el compliment dels quals assegura la satisfacció
de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat
propis del requisit bàsic de salubritat.

13.1 Exigència bàsica HS 1: Protecció enfront de la humitat
Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència de l’aigua procedent
de precipitacions atmosfèriques, de vessaments, del terreny o de condensacions,
disposant mitjans que impedisquen la seua penetració o, si escau permeten la
seua evacuació sense producció de danys.
13.2 Exigència bàsica HS 2: Recollida i evacuació de residus
Els edificis disposaran d’espais i mitjans per a extraure els residus ordinaris
generats en ells de forma d’acord amb el sistema públic de recollida de tal manera que es facilite l’adequada separació en origen d’aquests residus, la recollida
selectiva dels mateixos i la seua posterior gestió.
13.3 Exigència bàsica HS 3: Qualitat de l’aire interior
Els edificis disposaran de mitjans per a que els seus recintes puguen ser ventilats
adequadament, eliminant els contaminants que es produeixi de forma habitual
durant l’ús normal dels edificis, de manera que s’aporte 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 dels edificis i de l’entorn exterior en façanes i patis, l’evacuació de 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’utilitze, i
d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.
13.4 Exigència bàsica HS 4: Subministrament d’aigua
Els edificis disposaran de mitjans adequats per a subministrar a l’equipament
higiènic previst d’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 les possibles tornades que puguen contaminar la xarxa,
incorporant mitjans que permeten l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els
punts terminals d’utilització tindran unes característiques tals que eviten el
desenvolupament de gèrmens patògens.
13.5 Exigència bàsica HS 5: Evacuació d’aigües
Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extraure les aigües residuals
generades en ells de forma independent o conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb els vessaments.
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HS 1 PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT
1 ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquesta secció s’aplica als murs i els sòls que estan en contacte amb el terreny i
als tancaments que estan en contacte amb l’aire exterior (façanes i cobertes) de
tots els edificis inclosos en l’àmbit d’aplicació general del CTE. Els sòls elevats
es consideren sòls que estan en contacte amb el terreny.

En les arrencades de les façanes sobre aquest mur, l’impermeabilitzant exterior
es perllongarà almenys 15 cm per sobre del nivell del sòl exterior. Els passatubs
es disposen de tal manera que entre ells i els conductes existeix una folgança
que permeta les toleràncies d’execució i els possibles moviments diferencials
entre el mur i el conducte. Es fixa el conducte al mur amb elements flexibles, i
es disposa un impermeabilitzant entre el mur i el passatubs. En les cantonades
entre dos plànols impermeabilitzats es col·loca una banda o capa de reforç d’un
ample mínim 15 cm i centrada en l’aresta. En les juntes verticals entre murs es
disposaran els elements pertinents segons el tipus de junta.
2.2 Sòls

2 DISSENY

Presència d’aigua
Coeficient de permeabilitat
Grau d’impermeabilitat mínim
Tipus de mur
Tipus de sòl
Intervenció en el terreny
Condicions de les solucions constructives

2.1 Murs
Presència d’aigua
Coeficient de permeabilitat
Gra d’Impermeabilitat mínim
Tipus de mur
Situació de la impermeabilització
Condicions de les solucions constructives

Baixa
Ks ≥ 10-2 cm/s
1
Flexorresistent
Exterior
I2 + I3 + D1 +
D5

Així,
− I2, La impermeabilització ha de realitzar-se mitjançant l’aplicació d’una pintura impermeabilitzant o segons l’establert en I1. En murs pantalla construïts
amb excavació, la impermeabilització s’aconsegueix mitjançant la utilització de
llots bentonítics.

Baixa
Ks ≥ 10-2 cm/s
2
Flexorresistent
Solera
Sense Intervenció
C2 + C3 + D1

Així,
− C2, Quan el sòl es construïsca in situ ha d’utilitzar-se formigó de retracció moderada.
− C3, Ha de realitzar-se una hidrofugació complementària del sòl mitjançant l’aplicació
d’un producte líquid colmatador de porus sobre la superfície acabada del mateix.
− D1, Ha de disposar-se una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situat sota
el sòl. En el cas que s’utilitze com a capa drenant un encachado, ha de disposar-se una
làmina de polietilè per sobre d’ella.

− I3, Quan el mur siga de fàbrica ha de recobrir-se per la seua cara interior amb
un revestiment hidròfug, com una capa de morter hidròfug sense revestir, una
fulla de cartró-guix sense guix higroscòpic o un altre material no higroscòpic.

Quan el sòl i el mur siguen formigonats in situ, excepte en el cas de murs pantalla, ha
de segellar-se la junta entre tots dos amb una banda elàstica embeguda en la massa del
formigó a banda i banda de la junta.

− D1, Ha de disposar-se una capa drenant i una capa filtrant entre el mur i el
terreny o, quan existeix una capa d’impermeabilització, entre aquesta i el terreny. La capa drenant pot estar constituïda per una làmina drenant, grava, una
fàbrica de blocs d’argila porosos o un altre material que produïsca el mateix
efecte. Quan la capa drenant siga una làmina, la rematada superior de la làmina ha de protegir-se de l’entrada d’aigua procedent de les precipitacions i dels
vessaments.

2.3 Façanes

− D5, Ha de disposar-se una xarxa d’evacuació de l’aigua de pluja en les parts
de la coberta i del terreny que puguen afectar al mur i ha de connectar-se aquella
a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seua reutilització posterior.

Així,
−R1, El revestiment exterior ha de tenir almenys una resistència mitjana a la
filtració. Es considera que proporcionen aquesta resistència: per a revestiments
continus,les següents característiques:
-Espessor comprès entre 10 i 15 mm, excepte els acabats amb una capa
plàstica prima;
-Adherència al suport suficient per a garantir la seua estabilitat;
-Permeabilitat al vapor suficient per a evitar la seua deterioració com
a conseqüència d’una acumulació de vapor entre ell i la fulla principal;
-Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable front
a l’aparició d’esquerdes;
-Quan es disposa en façanes amb l’aïllant per l’exterior de la fulla principal, compatibilitat química amb l’aïllant i disposició d’una armadura
constituïda per una malla de fibra de vidre o de polièster.
− B1, Ha de disposar-se almenys una barrera de resistència mitjana a la filtració.
Es consideren com a tal els següents elements:
-Càmera d’aire sense ventilar;
-Aïllant no hidròfil col·locat en la cara interior de la fulla principal.
− C1, Ha d’utilitzar-se almenys una fulla principal d’espessor mitjà. Es considera com tal una fàbrica agafada amb morter de:
- ½ peu de rajola ceràmica, que ha de ser perforat o massís quan no
existeixi revestiment exterior o quan existeixi un revestiment exterior
discontinu o un aïllant exterior fixats mecànicament;
- 12 cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural.
- C2, Ha d’utilitzar-se una fulla principal d’espessor alt. Es considera com tal
una fàbrica agafada amb morter de:

Zona pluviomètrica
Velocitat Bàsica del Vent
Alçada de l’edifici
Tipus de terreny
Zona Eòlica
Grau d’exposició al vent
Grau d’impermeabilitat
Condicions de les solucions constructives
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III
Zona A, 26 km/h
Menor a 15 m
III
E0
V2
3
R1+B1+C1 I
R1+C2

-1 peu de rajola ceràmica, que ha de ser perforat o massís quan no
existisca revestiment exterior o quan existisca un revestiment exterior
discontinu o un aïllant exterior fixats mecànicament;
-24 cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural.
En el nostre cas disposarem de dues fulles, una de formigó armat d’un espessor
mínim de 20 cm i un mur de pedra de uns 45 cm d’espessor. Entre aquestes dos
fulles disposarem un aïllant no hidròfil de 5 cm d’espessor.

Ha de disposar-se una barrera impermeable que cobrisca tot l’espessor de la façana a més de 15 cm per sobre el nivell del sòl exterior per evitar l’ascens d’aigua
per capil·laritat o adoptar-se una altra solució que produïsca el mateix efecte.

HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

1 ÀMBIT D’APLICACIÓ

1 ÀMBIT D’APLICACIÓ

Quan la fusteria estiga retranquejada respecte del parament exterior de la façana,
ha de rematar-se l’ampit amb un escopidor per a evacuar cap a l’exterior l’aigua
de pluja que arribe a ell i evitar que aplegue a la part de la façana immediatament
inferior al mateix i disposar-se un goteró al dintell per evitar que l’aigua de pluja
discòrrega per la part inferior del dintell cap a la fusteria, o adoptar-se solucions
que produïsquen els mateixos efectes. L’escopidor (en el nostre cas una planxa
d’acer corten) ha de tenir un pendent cap a l’exterior de 10º com a mínim, ha de
ser impermeable o disposar-se sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol
o al mur que es perllongue per la part posterior i per tots dos costats de l’escopidor i que tinga un pendent cap a l’exterior de 10º com a mínim. L’escopidor
ha de disposar d’un goteró en la cara inferior de la part volada, separat del parament exterior de la façana almenys 2 cm, i el seu lliurament lateral en el brancal
ha de ser de 2 cm com a mínim.

Aquesta secció s’aplica als edificis d’habitatges de nova construcció , tinguen o
no locals destinats a altres usos , pel que fa a la recollida dels residus ordinaris
generats en ells .

Aquesta secció s’aplica, en els edificis d’habitatges, a l’interior de les mateixes,
els magatzems de residus, els trasters, els aparcaments i garatges, i, als edificis de
qualsevol altre ús, als aparcaments i els garatges. Es considera que formen part
dels aparcaments i garatges les zones de circulació dels vehicles.

L’edifici disposa d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats de
forma d’acord amb el sistema públic de recollida , de tal manera que es facilite
l’adequada separació en origen dels esmentats residus , la recollida selectiva dels
mateixos i la seva posterior gestió .
El magatzem i l’espai de reserva , que en aquest cas es en un dels edificis xicotets
aïllats en ruïnes, de manera que queda pròxim a tots els usos.

2 EMMAGATZEMATGE IMMEDIAT ALS HABITATGES

2.4 Cobertes

No es disposarà d’emmagatzematge de residu en els habitatges destinats a esportistes , ja que només s’usaran per descansar .

Per a les cobertes el grau d’impermeabilitat exigit és únic i independent de factors
climàtics. Qualsevol solució constructiva aconsegueix aquest grau d’impermeabilitat
sempre que es s’acomplisquen les condicions indicades a continuació.

3 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

Les cobertes en projecte es corresponen amb les característiques que es descriuen a continuació, les quals han tingut en compte l’establert en aquesta Secció
de la norma.
Cobertes planes no transitables i sense ventilar amb barrera de vapor per baix
de l’aïllament tèrmic. La pendent del 2% es garantitza mitjançant un formigó
lleuger per a crear les pendents. El material aïllant es el poliestirè extruït de 8cm
d’espessor, la impermeabilització s’ancorarà mecànicament i es disposarà d’una
capa separadora entre l’aïllant tèrmic i la làmina impermeable.

Els contenidors estaran senyalitzats correctament , segons la fracció corresponent , i el magatzem de contenidors . A l’interior del magatzem de contenidors
s’han de disposar en un suport indeleble , juntament amb altres normes d’ús i
manteniment , instruccions perquè cada fracció s’aboqui al contenidor corresponent .
La recollida dels residus es farà amb la periodicitat determinada en la normativa
.

Per a locals de qualsevol altre tipus es considera que es compleixen les exigències bàsiques si s’observen les condicions establertes en el RITE.
Així, el CTE únicament regularà la Qualitat de l’Aire Interior referent als mòduls residencials del projecte.

2 CARACTERITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES
Pel que fa a l’ús de residència, només caldrà garantir la ventilació de les habitacions ja que les altres estàncies estan connectades a la resta dels espais de l’edifici.

Caudal de ventilació Vivendes Esportistes
nº ocupants por
dependència
Dormitori triple
Banys
TOTAL
(1)

(2)
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3
3

Caudal de ventiTotal caudal de
lació mínim exigit ventilació mínim
qv [l/s]
exigit qv [l/s]
5 per ocupant
15 per local

15
45
6

En les cuines amb sistema de cocció per combustió o dotades de
calderes no estanques el cabal s’incrementarà en 8 l /
Aquest és el cabal corresponent a la ventilació addicional específica
de la cuina (vegeu el paràgraf 3 de l’apartat 3.1.1)

3 DISSENY

HS 4

3.1 Condicions generals dels Sistemes de Ventilació

1 CONDICIONS MÍNIMES DE SUBMINISTRE

Els habitatges disposen d’un sistema general de ventilació que pot ser híbrid o
mecànic amb les següents característiques ( vegeu els exemples de la figura 3.1 ) :

1.1 Caudal Mínim per a cada tipus d’aparell

-L’aire circula des dels locals secs als humits , per això els menjadors , els
dormitoris i les sales d’estar disposen d’obertures d’admissió , els lavabos
, les cuines i els banys disposen d’obertures d’extracció , les particions
situades entre els locals amb admissió i els locals amb extracció disposen
d’obertures de pas.
-Com obertures d’admissió , es disposen obertures dotades d’airejadors o
obertures fixes de la fusteria , com són els dispositius de microventilació
amb una permeabilitat a l’aire segons UNE EN 12207:2000 en la posició
d’obertura de classe 1 , no obstant això, quan les fusteries exteriors siguen
de classe 1 de permeabilitat a l’ aire segons UNE EN 12207:2000 poden
considerar-se com obertures d’admissió les juntes d’obertura
-Quan la ventilació siga híbrida les obertures d›admissió han de comunicar directament amb l’exterior
-Els airejadors s’han de disposar a una distància del sòl major que 1,80 m
-Quan algun local amb extracció estigui compartimentat , s’han de disposar obertures de pas entre els compartiments , l’obertura d’extracció ha
de disposar en el compartiment més contaminat que , en el cas de lavabos
i cambres de banys , és aquell en el qual està situat el vàter , i en el cas
de cuines és aquell en el qual està situada la zona de cocció , l’obertura
de pas que connecta amb la resta de l’habitatge ha d’estar situada al local
menys contaminat
-Les obertures d’extracció s’han de connectar a conductes d’extracció i
s’han de disposar a una distància del sostre menor que 200 mm i a una
distància de qualsevol racó o cantonada vertical major que 100 mm
-Un mateix conducte d’extracció pot ser compartit per lavabos , banys ,
cuines i trasters .
-Les cuines , menjadors , dormitoris i sales d’estar han de disposar d’un
sistema complementari de ventilació natural . Per a això es disposa una
finestra exterior practicable o una porta exterior .
-Les cuines han de disposar d’un sistema addicional específic de ventilació amb extracció mecànica per als vapors i els contaminants de la cocció
. Per a això es disposa un extractor connectat a un conducte d’extracció
independent dels de la ventilació general de l’habitatge que no pot utilitzar per a l’extracció d’aire de locals d’un altre ús .

SUBMINISTRE D’AIGUA

Tipus d’aparell

3.2 Condicions Particulars dels Elements
-Obertures i Boques de Ventilació:
S’usen com obertures de pas la folgança existent entre les fulles de les
portes i el terra . Les obertures de ventilació en contacte amb l’exterior
es disposen de tal manera que s’evita l’entrada d’aigua de pluja .
En el cas de ventilació híbrida , la boca d’expulsió s’ha d’ubicar a la
coberta de l’edifici a una alçada sobre ella d’1 m com a mínim i ha de
superar les altures en funció del seu emplaçament : l’alçada de qualsevol obstacle que estigui a una distància compresa entre 2 i 10 m , o 1,3
vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a una distància menor
o igual que 2 m .
-Conductes d’admissió:

Caudal instantani
mínim d’aigua
freda

Pica
Lavabo
Dutxa
Inodor amb fluxor
Urinaris amb aixeta
temporitzada
Urinaris amb cisterna
(c/u)
Rentaplats no domèstic
Rentaplats industrial
(20 serveis)
Llavadora domèstica
Llavadora industrial
(8 kg)
Aixeta aïllada
Aixeta garatge
Femer

[dm3/s]
0,05
0,10
0,20
1,25

Caudal instantani
mínim d’ACS
[dm3/s]
0,03
0,065
0,10
-

0,15

-

0,04

-

0,30

0,20

0,25

0,20

0,20

0,15

0,60

0,40

0,15
0,20
0,20

0,10
-

Els conductes han de tenir secció uniforme i no tenir obstacles en tot
el recorregut. Els conductes han de tenir un acabat que dificulti que
s’embruti i han de ser practicables per al seu registre i neteja cada 10 m
com a màxim en tot el seu recorregut .

1.2 Pressió Mínima

-Conductes d’extracció per Ventilació Híbrida:

En els punts de consum la pressió mínima ha de ser:

Cada conducte d’extracció ha de disposar d’un aspirador híbrid situat
després de l’última obertura d’extracció en el sentit del flux de l’aire .
Els conductes han de ser verticals . Els conductes han de tenir secció
uniforme i no tenir embrutiment i han de ser practicables per al seu registre i neteja en la coronació . Els conductes han de ser estancs a l’aire
per a la seva pressió de dimensionament .

-100 KPa per a aixetes comunes .
-150 KPa per fluxors i escalfadors .

1.3 Pressió Màxima
Així mateix no s’ha de sobrepassar els 500 KPa , segons el CTE
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2 DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ
Complex d’edificis d’un sol titular , amb proveïment directe ja que el subministrament públic i la pressió són suficients .
3 DIMENSIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS I MATERIALS UTILITZATS
3.1 Reserva d’Espai per al Comptador General
En els edificis dotats amb comptador general únic es preveurà un espai per a
un armari o una càmera per allotjar el comptador general de les dimensions
indicades a la taula 4.1 .
3.2 Dimensionat de les Xarxes de Distribució
El càlcul es realitzarà amb un primer dimensionament seleccionant el tram més
desfavorable de la mateixa i obtenint uns diàmetres previs que posteriorment
caldrà comprovar en funció de la pèrdua de càrrega que s’obtingui amb els
mateixos .
Aquest dimensionament es farà sempre tenint en compte les peculiaritats de
cada instal·lació i els diàmetres obtinguts seran els mínims que facin compatibles el bon funcionament i l›economia de la mateixa .
-Dimensionament dels trams

cabal i de la velocitat .
-Comprovació de la Pressió
Es comprovarà que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable supera els valors mínims indicats en l’apartat 2.1.3 i que en tots els punts de
consum no es supera el valor màxim indicat en el mateix apartat , d’acord amb
el següent :
-Determinar la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de
pressió total de cada tram . Les pèrdues de càrrega localitzades podran
estimar en un 20 % al 30% de la produïda sobre la longitud real del
tram o avaluar-se a partir dels elements de la instal·lació.
-Comprovar la suficiència de la pressió disponible: un cop obtinguts els
valors de les pèrdues de pressió del circuit , es verifica si són sensiblement iguals a la pressió disponible que queda després de descomptar a
la pressió total l’altura geomètrica i la residual del punt de consum més
desfavorable . En el cas que la pressió disponible en el punt de consum
fos inferior a la pressió mínima exigida seria necessària la instal·lació
d’un grup de pressió .

-Dimensionament de les Derivacions a Zones Humides i Branques d’Enllaç

El dimensionat de la xarxa es farà a partir del dimensionat de cada tram , i per a
això es partirà del circuit considerat com més desfavorable que serà aquell que
compte amb la major pèrdua de pressió deguda tant al fregament com a la seva
altura geomètrica .

-Dimensionament de les xarxes d’ACS
Per a les xarxes d’impulsió o anada d’ACS es seguirà el mateix mètode de càlcul
que per a xarxes d’aigua freda .
Per a les xarxes de retorn d’ACS ,
-Per determinar el cabal que circularà pel circuit de retorn, s’estimarà
que en l’aixeta més allunyada , la pèrdua de temperatura siga com a
màxim de 3 º C des de l’eixida de l’acumulador, o intercanviador si és
el cas .
-En qualsevol cas no es recircularan menys de 250 l / h en cada columna , si la instal·lació respon a aquest esquema , per poder efectuar un
adequat equilibrat hidràulic .
-El cabal de retorn es podrà estimar segons regles empíriques de la
següent manera :
- Considerar que es recircula el 10 % de l’aigua d’alimentació,
com a mínim. De totes maneres es considera que el diàmetre
interior mínim de la canonada de retorn és de 16 mm .
- Els diàmetres en funció del cabal recirculat s’indiquen en la
taula 4.4 .

-Dimensionament dels equips , elements i dispositius de la instal·lació
-Dimensionament dels comptadors :
El calibre nominal dels diferents tipus de comptadors s’adequarà , tant
en aigua freda com calenta , als cabals nominals i màxims de la instal·
lació.

El dimensionament dels trams es farà d’acord al procediment següent :
-El cabal màxim de cada tram serà igual a la suma dels cabals dels punts
de consum alimentats pel mateix d’acord amb la taula 2.1 .

-Càlcul del grup de pressió :

-Establiment dels coeficients de simultaneïtat de cada tram d’acord
amb un criteri adequat .

-Càlcul del dipòsit auxiliar d’alimentació

-Determinació del cabal de càlcul en cada tram com producte del cabal
màxim pel coeficient de simultaneïtat corresponent

El volum del dipòsit es calcularà en funció del temps previst
d’utilització , aplicant la següent expressió : V= Q· t· 60

- Elecció d’una velocitat de càlcul compresa dins dels intervals següents:

Sent :

- Canonades metàl·liques : entre 0,50 i 2,00 m / s
- Canonades termoplàstiques i multicapes : entre 0,50 i 3,50
m/s
-Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del

Els ramals d’enllaç als aparells domèstics es dimensionaran conforme al que
s’estableix en les taula 4.2. A la resta , s’han de tenir en compte els criteris de
subministrament donats per les característiques de cada aparell i es dimensionarà en conseqüència
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V és el volum del dipòsit [1] ;
Q és el cabal màxim simultani [ dm3/s] ;
t és el temps estimat (de 15 a 20) [min] .

L’estimació de la capacitat d’aigua es podrà realitzar amb els
criteris de la norma UNE 100 030:1994.
En el cas d’utilitzar aljub , el seu volum ha de ser suficient per
contenir 3 dies de reserva a raó de 200l / p . dia.
-Càlcul de les bombes

-Càlcul del diàmetre nominal del reductor de pressió:

HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS

El diàmetre nominal s’establirà aplicant els valors especificats
en la taula 4.5 en funció del cabal màxim simultani .

1 DESCRIPCIÓ GENERAL

El càlcul numèric de les instal·lacions d’aigua freda i ACS es realitza a la Memòria d’Instal·lacions.

El càlcul de les bombes es farà en funció del cabal i de les
pressions d’arrencada i parada de la bomba (mínima i màxima
respectivament), sempre que no s’instal·lin bombes de cabal
variable . En aquest segon cas la pressió serà funció del cabal
sol·licitat en cada moment i sempre constant.

En general l’objecte d’aquestes instal·lacions és l’evacuació d’aigües pluvials i
fecals.
El clavegueram de connexió serà de caràcter (públic i separatiu).
La cota de clavegueram es situa per baix de la cota de la xarxa d’evacuació.

2 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA D’EVACUACIÓ I LES SEUS PARTS

El nombre de bombes a instal·lar en el cas d’un grup de tipus
convencional , excloent les de reserva, es determinarà en funció del cabal total del grup . Es disposaran dues bombes per a
cabals de fins a 10 dm3/s , tres per a cabals de fins a 30 dm3/s
i 4 per a més de 30 dm3/s.

La xarxa d’evacuació dels edificis es caracteritza per ser separativa total i estar
soterrada.
Pel que fa a les parts específiques de la xarxa d’evacuació, es descriuen les seues
característiques a continuació:

El cabal de les bombes serà el màxim simultani de la instal·
lació o cabal punta i vindrà fixat per l’ús i necessitats de la
instal·lació.

-Desguassos i Derivacions,

La pressió mínima o d’arrencada (Pb) serà el resultat de sumar
l’altura geomètrica d’aspiració (Ha) , l’alçada geomètrica ( Hg),
la pèrdua de càrrega del circuit (Pc) i la pressió residual a l’aixeta clau o fluxor (Pr).

-Baixants,

De PVC.

De PVC les que discorren per l’interior dels tabics i d’acer galvanitzat
les que es situen vistes als patis i a l’exterior.
-Col·lectors,

-Càlcul del dipòsit de pressió:

De PVC.

Per a la pressió màxima s’adoptarà un valor que limite el nombre d’arrencades i parades del grup de manera que es prolongue el més possible la vida útil del mateix. Aquest valor estarà
comprès entre 2 i 3 bar per sobre del valor de la pressió mínima.

3 CARACTERÍSTIQUES GENERALS
La instal·lació constarà de registres que permeten l’accessibilitat per a la seua
reparació i neteja.

El càlcul del seu volum es farà amb la fórmula següent:
Vn = Pb x Va / Pa ( .2)

Les baixants, situades “patinillos” d’instal·lacions constaran de registres entre
les zones humides. Per tractar-se d’edificis de una única planta d’altura (excepte
la residència), constaran de ventilació primària.

Sent:
Vn és el volum útil del dipòsit de membrana.

L’accessibilitat als col·lectors penjats a les zones humides es garanteix gràcies a
l’existència de falsos sostres registrables.

Pb és la pressió absoluta mínima.

El càlcul numèric de les xarxes d’evacuació es realitza en la Memòria d’Instal·lacions.

Va és el volum mínim d’aigua.
Pa és la pressió absoluta màxima.
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DB-HE Estalvi
energètic
Taula

HE 1 Limitació de la demanda energètica
HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques
HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
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REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, por el que se pel qual s’aprova el Codi
Tècnic de l’Edificació. (BOE núm. 74, Dimarts, 28 de Març 2006)
Article 15. Exigències bàsiques de l’estalvi d’energia (HE)
1 L’objectiu del requisit bàsic «Estalvi d’energia » consisteix en aconseguir un us
racional de l’energia necessària per a la utilització dels edificis, reduint a límits
sostenibles el seu consum i aconseguir també que una part del consum provinga
de fonts d’energia renovable, com conseqüència de les característiques especifiques del seu projecte, construcció, us i manteniment.
2 Per tal de satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran, utilitzaran i mantindran de manera que es satisfacen les exigències
bàsiques que s’estableixen als apartats següents.
3. El Document Bàsic «DB-HE Ahorro de Energía» especifica paràmetres objectius i procediments el compliment dels quals assegura la
satisfacció de les exigències bàsiques així com la superació dels nivells
mínims de qualitat propis del requeriment bàsic d’estalvi d’energia.

15.1 Exigència bàsica HE 1: Limitació de demanda energètica
Els edificis disposaran d’una evolvent de característiques tals que limite adequadament la demanda energètica necessària per a aconseguir el benestar tèrmic en
funció del clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’estiu i d’hivern,
així com per les seues 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 puguen perjudicar les seues característiques i tractant
adequadament els ponts tèrmics per tal de limitar les pèrdues o guanys de calor i
evitar problemes higrotèrmics als mateixos.
15.2 Exigència bàsica HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de
les mateixes i dels seus equips. Aquesta exigència es desenvolupa actualment en
el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE, i la seua
aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici.
15.3 Exigència bàsica HE 3:Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats
dels seus usuaris i, alhora, eficaces energèticament disposant d’un sistema de control que permeta ajustar l’encès a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema
de regulació que optimitze l’aprofitament de la llum natural, en les zones que
reunisquen unes determinades condicions.
15.4 Exigència bàsica HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
En els edificis amb previsió de demanda d’aigua calenta sanitària o de climatització de piscina coberta, en els quals així s’establisca en aquest CTE, una part
de les necessitats energètiques tèrmiques derivades d’aquesta demanda es cobrirà
mitjançant la incorporació 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 bàsica tindran la consideració de mínims,
sense perjudici de valors que puguen ser establerts per les administracions competents i que contribueixen a la sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies
de la seua localització i àmbit territorial.
15.5 Exigència bàsica HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
Als edificis que així s’estableixi en aquest CTE, s’incorporaran sistemes de captació i
transformació d’energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics per a
ús propi o subministrament a la xarxa. Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica
tindran la consideració de mínims, sense perjudici de valors més estrictes que puguen
ser establerts per les administracions competents i que contribueixen a la sostenibilitat,
atenent a les característiques pròpies de la seua localització i àmbit territorial.
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HE 1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA

Definició de l’evolvent tèrmica

1 APLICACIÓ

-Façana

El cas que ens ocupa es d’aplicació perquè es tracta d’un edifici de nova planta.

2 CARACTERITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE L’EXIGÈNCIA
Els tancaments d’aquest projecte es poden reduir a dos seccions bàsiques: quan
el mur nou de formigó entra en contacte amb les ruïnes respectant els buits
d’antigues portes i finestres, i els nous tancaments de vidre. Agafarem com a
model la façana nord del gimnàs per al primer tipus, i la façana nord de la piscina per al segon a efectes de comprovar el compliment de les transmitàncies
tèrmiques màximes establertes en aquesta Secció de la norma
Determinació de la zona climàtica:
Mas Quemado, província de Castelló, altura sobre el nivell del mar: 972
metres
Castelló h < 1000, Zona Climàtica D2

HE 2 RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

R

Material

Descripció

Espessor
(m)

λ (W/
mK)

ρ (Kg/
m3)

Cp (J/
kgK)

(m2 K/W)

Mamposteria
en sec

Calisa
compacta

0,45

1,16

2100

1000

0,388

Aïllant

Poliestirè
expandit

0,05

0,032

37,5

1000

1,563

Mur de
formigó

Formigó
d 2500

0,20

1,74

2500

1000

0,115

TOTAL

0,75

2,235

Si Rt = 2,235, Ut façana = 0,45, menor a l’establerta per la norma (0,66)

-Coberta,
Grup
Material

Descripció

Espessor
(m)

λ (W/
mK)

ρ (Kg/
m3)

Cp (J/
kgK)

R (m2
K/W)

Aïllant

Poliestirè
expandit

0,08

0,032

37,5

1000

2,5

Losa
Massissa

Formigó
d 2500

0,35

1,74

2500

1000

0,201

TOTAL

0,40

2,841

Si Rt = 2,841 Ut façana = 0,352, menor a l’establerta per la norma (0,38)
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Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis,
RITE, i la seua aplicació quedarà definida al projecte d’instal·lacions de l’edifici.
Com que el programa el podríem dividir en dues parts pel que fa a les instal·lacions, s’opta per establir dos sistemes de bombes de calor reversibles que vindran
definits a la Memòria d’Instal·lacions, Climatització i ventilació.

HE 3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS
D’IL·LUMINACIÓ
El DB-HE-3 a l’apartat 2.2 estableix que es dispose de sistemes de regulació
i control. El control de la il·luminació artificial representa un estalvi d’energia
que obtindrem mitjançant:
−Aprofitament de la llum natural.

HE 4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’ACS
En aquest Document s’estableix una contribució mínima d’energia solar tèrmica en funció de la zona climàtica i de la demanda d’ACS para qualsevol tipus
d’edifici i de climatització en general per a l’edificació de piscina coberta.
El càlcul d’aquesta aportació es desenvolupa en la Memòria d’Instal·lacions, Contribució solar mínima per a ACS.

−No utilització de l’enllumenat sense la presència de persones al local.
−Ús de sistemes que permeten a l’usuari regular la il·luminació.
−Ús de sistemes centralitzats de gestió.

HE 5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA
ELÈCTRICA

1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
Una instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa està constituïda per un conjunt de components encarregats de realitzar les funcions de captar la radiació
solar, generant energia elèctrica en forma de corrent continu i adaptar-la a les
característiques que la facen utilitzable pels consumidors connectats a la xarxa
de distribució de corrent altern. Aquest tipus d’instal·lacions fotovoltaiques treballen en paral·lel amb la resta dels sistemes de generació que subministren a la
xarxa de distribució.
Els sistemes que conformen la instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa
són els següents:

El DB-HE-3 a l’apartat 5 s’estableix que per garantir en el transcurs del temps
el manteniment dels paràmetres luminotècnics adequats i l’eficiència energètica
de la instal·lació VEEI, s’elaborarà en el projecte un pla de manteniment de les
instal·lacions d’il·luminació que contemplarà, entre altres accions, les operacions de reposició de llums amb la freqüència de reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la zona il·luminada, incloent
en ambdues la periodicitat necessària.

−Sistema generador fotovoltaic: composat de mòduls que al seu torn
contenen un conjunt elements semiconductors connectats entre ells,
denominats cèl·lules, que transformen l’energia solar en energia elèctrica
−Inversor: transforma el corrent continu produït pels mòduls en corrent altern de les mateixes característiques que la de la xarxa elèctrica
−Conjunt de proteccions: elements de seguretat, de maniobra, de mesura i auxiliars.

Neteja de lluminàries
La pèrdua més important del nivell d’il·luminació està causada pel embrutiment
de la lluminària en el seu conjunt (llum + sistema òptic). Serà fonamental la
neteja dels seus components òptics com reflectors o difusors; aquests últims,
si són de plàstic i es troben deteriorats, es substituiran. Es procedirà a la seva
neteja general, com a mínim, 2 vegades a l’any; cosa que no exclou la necessitat
d’eliminar la pols superficial una vegada al mes.

2 PROCEDIMENT DE CÀLCUL
S’estableix una contribució mínima d’energia elèctrica obtinguda per sistemes
de captació i transformació d’energia solar per procediments fotovoltaics.
Per a l’aplicació d’aquesta secció ha de seguir-se la seqüència que s’exposa a
continuació:

Substitució de llums

−Obtenció de la potència pic mínima a instal·lar.

Cal tenir present que el flux dels llums disminueix amb el temps d’utilització
i que un llum pot seguir funcionant després de la vida útil marcada pel fabricant però el seu rendiment lumen/watt pot situar-se per sota de l’aconsellable i
tindrem una instal·lació consumint més energia de la recomanada. Un bon pla
de manteniment significa tenir en explotació una instal·lació que produeixi un
estalvi d’energia, i per a això serà necessari substituir els llums al final de la vida
útil indicada pel fabricant. No obstant, aquest apartat també es desenvolupa en
la part de memòries d’Instal·lacions de Luminotècnia, on es poden consultar
les dades del fabricador de lluminàries i les seves característiques energètiques.

−Disseny i dimensionament de la instal·lació.
−Obtenció de les pèrdues límit per orientació, inclinació i ombres.
−Compliment de les condicions de manteniment.
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3 PLA DE MANTENIMENT
Per tal d’englobar les operacions necessàries durant la vida de la instal·lació per
tal d’assegurar el funcionament, augmentar la fiabilitat i perllongar la durada de
la mateixa, es defineixen dos graons complementaris d’actuació:
− Pla de vigilància.
− Pla de manteniment preventiu.
Pla de Vigilància
El pla de vigilància fa referència, bàsicament, a les operacions que permeten
assegurar que els valors operacionals de la instal·lació són correctes. És un pla
d’observació simple dels paràmetres funcionals principals (energia, tensió etc.)
per tal de verificar el correcte funcionament de la instal·lació, incloent la neteja
dels mòduls en el cas que siga necessari.
Pla de Manteniment Preventiu
Són operacions d’inspecció visual, verificació d’actuacions i altres, que aplicats
a la instal·lació han de permetre mantenir, dins de límits acceptables, les condicions de funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la instal·lació.
El pla de manteniment ha de realitzar-se per personal tècnic competent que
conega la tecnologia solar fotovoltaica i les instal·lacions elèctriques en general.
La instal·lació tindrà un llibre de manteniment en el qual queden reflexades
totes les operacions realitzades, així com el manteniment correctiu.
El manteniment preventiu ha d’incloure totes les operacions de manteniment i
substitució d’elements fungibles o desgastats per l’ús, necessàries per assegurar
que el sistema funcione correctament durant la seua vida útil.
El manteniment preventiu de la instal·lació inclourà, almenys, una revisió anual
en la qual es realitzaran les següents activitats:
−Comprovació de les proteccions elèctriques
−Comprovació de l’estat dels mòduls: comprovar la situació respecte al
projecte original i verificar l’estat de les connexions
−Comprovació de l’estat de l’inversor: funcionament, llums de senyalitzacions, alarmes, etc;
−Comprovació de l’estat mecànic de cables i terminals (incloent cables
de preses de terra i reprema de bornes), platines, transformadors, ventiladors/extractors, unions, repremes, neteja
−Comprovació de la instal·lació de posada a terra, realitzant-se la mesura
de la resistència de terra;
−Comprovació de l’estructura suport dels mòduls, verificació dels sistemes d’ancoratge i reprema de subjeccions
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DB-HR Protecció front
el soroll
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Aquest Document Bàsic (DB) té per objecte establir regles i procediments que
permeten acomplir les exigències bàsiques de protecció front el soroll. La correcta aplicació del DB suposa que satisfà el requisit bàsic “Protecció front el
soroll”.
Tant l’objectiu del requisit bàsic “Protecció front el soroll”, com les exigències
bàsiques s’estableixen en l’article 14 de la Part I d’aquest CTE i són els següents:
Article 14. Exigències bàsiques de protecció front el soroll (HR)
1 L’objectiu del requisit bàsic “Protecció front el soroll” consisteix a
limitar, dins dels edificis i en condicions normals d’utilització, el risc
de molèsties o malalties que el soroll puga produir als usuaris com a
conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i
manteniment.
2 Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran i
mantindran de tal forma que els elements constructius que conformen
els seus recintes tinguen unes característiques acústiques adequades per
a reduir la transmissió del soroll aeri, del soroll d’impactes i del soroll
i vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici, i per a limitar el
soroll reverberant dels recintes.
3 El Document Bàsic “DB HR Protecció front el soroll” especifica
paràmetres objectius i sistemes de verificació el compliment de la qual
assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de protecció front del
soroll.
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1 PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ
Per satisfer les exigències del CTE referents a la protecció front el soroll han de:
− Aconseguir-se els valors límit d’aïllament acústic a soroll aeri i no
superar-se els valores límit de nivell de pressió de soroll d’impactes.
− No superar-se els valors límit de temps de reverberació.
− Complir-se les especificacions referents al soroll i a les vibracions de
les instal·lacions.

2 CARACTERITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES
2.1 Valors Límit d’Aïllament
Aïllament acústic a soroll aeri
Els elements constructius interiors de separació, així com les façanes, les cobertes, les mitjanes i els sòls en contacte amb l’aire exterior que conformen cada
recinte d’un edifici han de tenir, en conjunció amb els elements constructius
adjacents, unes característiques tals que es compleixi:

qualsevol altre recinte habitable o protegit de l’edifici no pertanyent a
la mateixa unitat d’ús i que no siga recinte d’instal·lacions o d’activitat,
confrontant vertical o horitzontalment amb ell, no serà menor que 45
dBA.
-Protecció front el soroll generat en recintes d’instal·lacions i en recintes d’activitat:
L’aïllament acústic a soroll aeri, DnT,A, entre un recinte habitable i un
recinte d’instal·lacions, o un recinte d’activitat, confrontants vertical o
horitzontalment amb ell, sempre que no comparteixen portes, no serà
menor que 45 dBA.
-En els recintes habitables i recintes protegits confrontants amb altres
edificis:
L’aïllament acústic a soroll aeri (D2m,nT,Atr) de cadascun dels tancaments d’una mitgera entre dos edificis no serà menor que 40 dBA o
alternativament l’aïllament acústic a soroll aeri (DnT,A) corresponent
al conjunt dels dos tancaments no serà menor que 50 dBA.
Es correspon amb les cuines, banys, passadissos i distribuïdors de tots
els edificis.

Recinte d’Activitat,
En àmbit d’aplicació de la DB HR s’indica que els recintes i edificis de
pública concurrència destinats a espectacles, tals com a auditoris, sales
de música, teatres, cinemes, etc., que seran objecte d’estudi especial
quant al seu disseny per al condicionament acústic, i es consideraran
recintes d’activitat respecte a les unitats d’ús confrontants a l’efecte
d’aïllament acústic.
Es corresponen amb els recintes esportius de rocòdrom, zona esportiva i piscina.

Recinte Protegit,
-Protecció front el soroll generat en recintes pertanyents a la mateixa
unitat d’ús:
L’índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, de l’envà no serà
menor que 33 dBA.
-Protecció front el soroll generat en recintes no pertanyents a la mateixa unitat d’ús:

-Protecció front el soroll generat en recintes pertanyents a la mateixa
unitat d’ús:
L’índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, de les parets no
serà menor que 33 dBA.

-Protecció front el soroll generat en recintes d’instal·lacions i en recintes d’activitat:

-Protecció front del soroll generat en recintes no pertanyents a la mateixa unitat d’ús:

L’aïllament acústic a soroll aeri, DnT,A, entre un recinte protegit i un
recinte d’instal·lacions o un recinte d’activitat, confrontant vertical o
horitzontalment amb ell, no serà menor que 55 dBA.

L’aïllament acústic a soroll aeri, DnT,A, entre un recinte habitable i

L’aïllament acústic a soroll aeri, D2m,nT,Atr, entre un recinte protegit i
l’exterior no serà menor que els valors indicats en la taula 2.1, en funció
de l’ús de l’edifici i dels valors de l’índex de soroll dia, Ld, definit en
l’Annex I del Reial decret.
Es correspon amb els dormitoris, les aules, el restaurant, la cafeteria, la
biblioteca, la consulta mèdica, la sala polivalent i l’administració.

Aïllament acústic a soroll d’impactes
Els elements constructius de separació horitzontals han de tenir, en conjunció
amb els elements constructius adjacents, unes característiques tals que es compleixca per als recintes protegits
-Protecció front el soroll procedent d’altres unitats d’ús:
El nivell global de pressió de soroll d’impactes, LnT,w, en un recinte
protegit confrontant vertical, horitzontalment o que tinga una aresta
horitzontal comuna amb qualsevol altre pertanyent a una unitat d’ús
diferent, no serà major que 65 dB.
-Protecció front el soroll procedent de zones comunes:

L’aïllament acústic a soroll aeri, DnT,A, entre un recinte protegit i qualsevol altre recinte habitable o protegit de l’edifici no pertanyent a la
mateixa unitat d’ús i que no siga recinte d’instal·lacions o d’activitat,
confrontant vertical o horitzontalment amb ell, no serà menor que 50
dBA.

Recinte Habitable,

-Protecció front el soroll procedent de l’exterior:
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El nivell global de pressió de soroll d’impactes, LnT,w, en un recinte
protegit confrontant vertical, horitzontalment o que tinga una aresta
horitzontal comuna amb una zona comuna de l’edifici, no serà major
que 65 dB. Aquesta exigència no és aplicable en el cas de recintes protegits horitzontalment amb una escala situada en una zona comuna.
-Protecció front el soroll procedent de recintes d’instal·lacions o de
recintes d’activitat:
El nivell global de pressió de soroll d’impactes, LnT,w, en un recinte
protegit confrontant vertical, horitzontalment o que tinga una aresta
horitzontal comuna amb un recinte d’activitat o amb un recinte d’instal·lacions no serà major que 60 dB.

2.2 Valors Límit de Temps de Reverberació

situe l’edifici, com s’estableix en l’apartat 2.1.1.

Per tal de limitar el soroll reverberant en les zones comunes, els elements constructius, els acabats superficials i els revestiments que delimiten una zona comuna d’un edifici d’ús residencial o docent confrontant amb recintes habitables
amb els quals comparteixen portes, tindran l’absorció acústica suficient de tal
manera que l’àrea d’absorció acústica equivalent, A, siga almenys 0,2 m2 per
cada metre cúbic del volum del recinte.

3.2 Opció Simplificada

- Tabics, composats d’entramat autoportant amb plaques de pladur.

L’opció simplificada proporciona solucions d’aïllament que donen conformitat
a les exigències d’aïllament a soroll aeri i soroll d’impactes.

- Elements de separació horitzontal i els verticals,

Així, es trien els següents elements constructius:

o Entre recintes d’unitats d’ús diferents o entre una unitat d’ús
i una zona comuna, no existeixen en el projecte.
o Entre recintes d’una unitat d’ús i un recinte d’activitat o un
recinte d’instal·lacions, compostes de un mur de formigó armat de gruixut total 25 cm, i una capa d’aïllant poliestirè extruït
de gruix 5 cm.

En aquest projecte els elements constructius empleats compleixen les exigències establertes pel CTE especialment en zones on el control acústic deu ses més
acurat com puguen ser les aules, cafeteria o menjador que son els espais mes
conflictius a nivell de reverberació.

− Les mitgeres, compostes de un mur de formigó armat de gruixut
total 25 cm, i una capa d’aïllant poliestirè extruït de gruix 5 cm..

2.3 Sorolls i vibració de les instal·lacions

− Les façanes, cobertes i els sòls en contacte amb l’aire exterior, compostes de mur un mur de formigó armat de gruixut total 25 cm, i una
capa d’aïllant poliestirè extruït de gruix 5 cm. O vidre per a les façanes,
i un forjat de formigó armat (que podrà ser una llosa de 35cm, un forjat
nervat unidireccional de 50 cm, o de 75 cm) i una capa exterior d’aïllant
de poliestirè extruït de 8 cm de gruix.

S’han limitat els nivells de soroll i vibracions que les instal·lacions poden transmetre als recintes protegits i habitables de l’edifici traves dels seus punts d’encontre. Açò ocorre a la planta -2 de la residència on la sala d’instal·lacions esta
en contacte amb la sala comú d’aquesta mateixa planta. La resta de sales d’instal·lacions es troben o ve en edificis separats o, com en el cas de les instal·lacions de la zona esportiva, a la inferior quedant completament soterrada.

La construcció dels citats elements de separació verticals, com són els tancaments pesats, els entramats autoportants, els sòls, les façanes i les cobertes,
s’executaran conforme a les normes de la bona pràctica constructiva, de manera
que es reduïsquen al màxim les possibilitats de transmissió de soroll indesitjat
entre recintes adjacents.

Les condicions de muntatge de tots els equips d’instal·lacions com per exemple
aires condicionats, conduccions hidràuliques, conductes de ventilació, ascensors i muntacàrregues estaran d’acord amb allò establert en la normativa vigent
de manera que es minimitzen les vibracions i el soroll que provoquen.

3 DISSENY I DIMENSIONAMENT
3.1 Dades Prèvies i Procediment
S’escull l’opció simplificada per al disseny i dimensionament dels elements
constructius.
Per a la definició dels elements constructius que proporcionen l’aïllament acústic a soroll aeri, es deuen conèixer els seus valors de massa per unitat de superfície, m, i d’índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, i, per al cas
de soroll d’impactes, a més dels anteriors, el nivell global de pressió de soroll
d’impactes normalitzat, Ln,w.
Els valors de RA i de Ln,w poden obtenir-se mitjançant mesuraments en laboratori segons els procediments indicats en la normativa corresponent continguda en l’Annex C, del Catàleg d’Elements Constructius o altres Documents
Reconeguts o mitjançant altres mètodes de càlcul sancionats per la pràctica.
També s’ha de conèixer el valor de l’índex de soroll dia, Ld, de la zona on es
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Memòria d’instal·lacions
Taula

1 Fontaneria
2 Sanejament.
3 Enllumenat.
4 Xarxa baixa tensió.
5 Climatització.
6. Instal.lacions piscina.
7 Protecció contra incendis.
8 Solar tèrmica.
9 Memòria gràfica d’instal·lacions. Plànols.
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1. Fontaneria
Taula

1 Condicions mínimes de subministrament.
2 Disseny de la instal.lació.
3 Descripció de la instal·lació d’Aigua Freda.
4 Dimensionament de la xarxa d’Aigua Freda.
5 Descripció de la instal·lació d’Aigua Calenta Sanitària.
6 Dimensionament de la xarxa d’Aigua Calenta Sanitària.
7 Documentació gràfica.
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1 CONDICIONS MÍNIMES DE SUBMINISTRAMENT
La instal•lació ha de subministrar als aparells i a l’equipament higiènic els cabals
que figuren en la taula 2.1:

tub d’alimentació, un distribuïdor principal; i les derivacions col•lectives. Triem
aquesta tipologia de xarxa a causa de la tipologia d’ús del Centre Esportiu. La
definició dels components de la instal•lació és la següent:

Filtre de la instal•lació general,
El filtre de la instal•lació general ha de retenir els residus de l’aigua que
puguen donar lloc a corrosions en les canalitzacions metàl•liques. S’instal•larà
a continuació de la clau de tall general. Si es disposa d’armari o arqueta del
comptador general, ha d’allotjar-se en el seu interior. El filtre ha de ser de tipus
I amb un llindar de filtrat comprès entre 25 i 50 μm, amb malla d’acer inoxidable
i bany de plata, per evitar la formació de bacteris i autonetejable. La situació del
filtre ha de ser tal que permeta realitzar adequadament les operacions de neteja
i manteniment sense necessitat de tall de subministrament.
Tub d’alimentació,
El traçat del tub d’alimentació ha de realitzar-se per zones d’ús comú. En cas
d’anar encastat han de disposar-se registres per a la seua inspecció i control de
fugides, almenys en els seus extrems i en els canvis d’adreça.
Distribuïdor principal,

Als punts de consum, la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per a aixetes comunes;
- 150 kPa per a fluxors i escalfadors.
La pressió en qualsevol punt de consum no ha de superar els 500 kPa. La
temperatura d’ACS en els punts de consum ha d’estar compresa entre 50ºC
i 65ºC. excepte en les instal•lacions situades en edificis dedicats a ús exclusiu
d’habitatge sempre que aquestes no afecten a l’ambient exterior d’aquests
edificis.
2 DISSENY DE LA INSTAL•LACIÓ
Per a començar amb el disseny de la instal•lació d’Aigua Freda i Aigua Calenta
Sanitària, suposarem que existeix una escomesa d’aigua en la zona, ja que a causa
de la presència de diverses cases habitades aïllades al llarg del camí pensem que
l’aigua discorre actualment pel camí d’accés a Mas Quemado.
Suposem que l’escomesa es trobarà a les rodalies del nucli edificat, i que la
pressió de xarxa seria la suficient per a proveir les necessitats del complex
esportiu.
L’esquema general de la instal•lació ha de ser: xarxa amb comptador general
únic, segons l’esquema de la figura 3.1, i composada per l’escomesa, la
instal•lació general que conté un armari o arqueta del comptador general, un

Escomesa,
L’escomesa ha de disposar, com a mínim, dels elements següents: una clau de
presa o un collaret de presa en càrrega, sobre la canonada de distribució de
la xarxa exterior de subministrament que òbriga el pas a l’escomesa, un tub
d’escomesa que enllace la clau de presa amb la clau de tall general, i una clau de
tall en l’exterior de la propietat.
Armari de comptador general,
L’armari o arqueta del comptador general contindrà, disposats en aquest ordre,
la clau de tall general, un filtre de la instal•lació general, el comptador, una clau,
aixeta o ràcord de prova, una vàlvula de retenció i una clau d’eixida. La seua
instal•lació ha de realitzar-se en un plànol paral•lel al del sòl. La clau d’eixida ha
de permetre la interrupció del subministrament a l’edifici. La clau de tall general
i la d’eixida serviran per al muntatge i desmuntatge del comptador general.
Clau de tall general,
La clau de tall general servirà per interrompre el subministrament a l’edifici, i
estarà situada dins de la propietat, en una zona d’ús comú, accessible per a la seua
manipulació i assenyalada adequadament per a permetre la seua identificació. Si
es disposa armari o arqueta del comptador general, ha d’allotjar-se en el seu
interior.
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El traçat del distribuïdor principal ha de realitzar-se per zones d’ús comú. En cas
d’anar encastat han de disposar-se registres per a la seua inspecció i control de
fugides, almenys en els seus extrems i en els canvis d’adreça. Ha d’adoptar-se la
solució de distribuïdor en anell en edificis tals com els de ús sanitari, en els quals
en cas d’avaria o reforma el subministrament interior haja de quedar garantit.
Han de disposar-se claus de tall en totes les derivacions, de tal forma que en cas
d’avaria en qualsevol punt no haja d’interrompre’s tot el subministrament.
Derivacions col•lectives,
Discorreran per zones comunes i en el seu disseny s’aplicaran condicions
anàlogues a les de les instal•lacions particulars. Per tant, estaran compostades dels
elements següents: una clau de pas situada a l’interior de la propietat particular
en lloc accessible per a la seua manipulació; derivacions particulars, el traçat
de les quals es realitzarà de forma tal que les derivacions a les zones humides
siguen independents. Cadascuna d’aquestes derivacions comptarà amb una clau
de tall, tant per a aigua freda com per a aigua calenta; brancs d’enllaç; punts de
consum, dels quals, tots els aparells de descàrrega, tant dipòsits com a aixetes,
els escalfadors d’aigua instantanis, els acumuladors, les calderes individuals de
producció d’ACS i calefacció i, en general, els aparells sanitaris, portaran una
clau de tall individual.

3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL•LACIÓ D’A.F.

4.2 COEFICIENTS DE SIMULTANEITAT

Bany Hall

La instal•lació comú de la xaraxa d’aigua freda del complex esportiu s’inicia
amb la clau de pas de l’edifici, que estarà sempre situat dins de la propietat. A
continuació, el filtre evitarà que es produeixi l’acumulació de cal als elements
singulars com puguen ser les claus i els comptadors. Seguidament, s’instal•la el
comptador general que sumarà el caudal total consumit en tots els edificis ja que
formen part de la mateixa propietat.
A l’eixida del comptador, la xarxa es bifurca en diverses branques. Tractant
d’aconseguir un traçat el més senzill possible, les conduccions d’aigua es situaran
a rases al terreny i discorreran pels patis en el cas de fer arribar l’aigua a la nova
edificació.
Derivació col•lectiva 1
Porta l’aigua fins al centre mèdic, administració i fisioteràpia.

Aparell

NºAparells

Q instantàni
(l/s)

Inodor

4

1,25

5

Lavabo

4

0,10

0,40

TOTAL

5,40

Derivació col•lectiva 3
Condueix l’aigua fins a la residència.

Bany Aules

Aixi trobem que,

Sent n el número d’aparells instal·lats. En el cas de la nostra residencia trobem:

Aparell

NºAparells

Q instantàni
(l/s)

Inodor

4

1,25

5

Lavabo

5

0,10

0,50

Q total (l/s)

N=3
Kp=0,71

5,50

4.3 SIMULTANEITAT ALS EDIFICIS
Cuina
Q total (l/s)

Registrem el número d’unitats de servei que existeixen a tot el complex per
poder afectarles d’un coeficient de simultaneïtat
Kedifici = (19+N) / (10 (N + 1 ))

Aparell

NºAparells

Q instantàni
(l/s)

Aigüera no domèstica

1

0,60

1,20

Rentaplats industrial

1

0,25

0,25

TOTAL

1,45

4. DIMENSIONAMENT DE LA XARXA D’A.F.

1 Mòdul de bany administración, metge i fisioteràpia
1 Mòdul de bany al hall
1 Mòdul de bany a les aules

Procedim al càlcul de la xarxa d’A.F. seguint allò establert al document DB HS
4.
4.1 CAUDALS INSTANTÀNIS
El calcularem sumant el caudals de tots els aparells instal•lats, i aquest caudal
instantani mínim el facilita el CTE a la taula anterior.
Cal tenir en compte també un coeficient de simultaneïtat, en funció del tipus
d’edificis i nombre d’aparells a instal•lar.
Bany administració
Aparell

NºAparells

Q instantàni
(l/s)

Inodor

4

1,25

5

Lavabo

4

0,10

0,40

TOTAL

A les vivendes s’aplica un coeficient de simultaneïtat que pondera la possibilitat
de que no tots els aparells s’utilitzen alhora, ja que normalment, trobem més
aparell que habitants a la casa. No ocorrerà el mateix a la resta de les estàncies
on tots els aparells poden ser utilitzats al mateix temps.

Kp = 1 / √(n - 1)

TOTAL

Derivació col•lectiva 2
Condueix l’aigua fins a tots els banys del complexe (exepte els de la residència),
a la cuina, als vestuaris i sauna, i fins a la piscina i hidroteràpia per la sala de
màquines a la planta inferior.

Q total (l/s)

Q total (l/s)

1 Mòdul cuïna

Mòdul bany
residència
Aparell

NºAparells

Q instantàni
(l/s)

Q total (l/s)

Inodor

1

1,25

1,25

Lavabo

1

0,10

0,10

Dutxa

1

0,20

0,20

TOTAL

12 Mòduls banys residència
2 Mòduls vestuaris
Kedifici = (19 + N) / (10 (N + 1))= (19 + 18)/(10 (18 + 1)) = 0,195

1,55

Mòdul vestuari
zona esportiva
Aparell

NºAparells

Q instantàni
(l/s)

Q total (l/s)

Inodor

2

1,25

2,50

Lavabo

1

0,10

0,10

Dutxa

8

0,20

1,60

TOTAL

4,20

5,40
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4.4 CAUDAL TOTAL DEL CONJUNT
Qtotal = Kedifici • Σ[Qp • Kp]
Qtotal=0,195 x [(5,40)+(5,40)+(5,50)+(1,45)+ 0,71x (1,55x12)+ (4,20x2)]
=0,195x44,75 =8,73 L/s

4.5 DIMENSIONAT DELS ELEMENTS COMUNS
Les velocitats recomanades per a cada tram d’instal·lació són:
-2 a 2,50 m/s per escomeses, tubs d’alimentació i distribuïdors

Pèrdua Pressió total= 30,82+6,05 =36,87 mcda

Bany Aules

Com que hem pres com a dada que la pressió de la xarxa és 50 mcda, concloem
que no caldrà instal·lar un grup de pressió ja que amb la pressió que ens ve
donada és suficient.

- 1 a 1,50 m/s per a muntants
- 0,50 a 1 m/s per a derivacions als aparells

5. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’A.C.S
Organitzem el programa, per ubicació i ús, en dos grans blocs pel que fa a la
instal·lació d’A.C.S.

D= √((4 x Q)/(V x π))=√((4 x 8730)/(2,00 x π )) =74,55 mm

En primer lloc determinem que a la zona esportiva s’utilitzarà una caldera independent per als vestuaris, piscina i hidroteràpia. D’aquesta manera queda garantit un adequat funcionament, d’aquesta part del complex.

Les mesures que caldrà preveure per a la col·locació de la càmera del contador
per a un diàmetre de 90mm són 2200 x 800 x 900 mm (llarg, ample i alt)

4.6 COMPROVACIÓ DE LA PRESSIÓ PEL MÈTODE APROXIMAT
No disposem del valor de la pressió de xarxa, així doncs suposem que serà la
màxima acceptable per a aquestes conduccions, 50mcda.
Es comprovarà que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable supera amb els valors mínims indicats en l’apartat 2.1.3 del CTE HS 4 i que
en tots els punts de consum no se supera el valor màxim indicat en el mateix
apartat, d’acord amb el següent:
− Determinar la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de pressió
total de cada tram. Les pèrdues de càrrega localitzades podran estimar-se en un
20% al 30% de la produïda sobre la longitud real del tram o avaluar-se a partir
dels elements de la instal·lació.
− Comprovar la suficiència de la pressió disponible: una vegada obtinguts els
valors de les pèrdues de pressió del circuit, es comprova si són sensiblement
iguals a la pressió disponible que queda després de descomptar a la pressió total,
l’altura geomètrica i residual del punt de consum més desfavorable. En el cas
que la pressió disponible en el punt de consum fos inferior a la pressió mínima
exigida serà necessària la instal·lació d’un grup de pressió.
La distància més desfavorable al nostre cas serà des del comptador general fins
al bany de l’habitació oest de la planta superior de la residència.
Pèrdua Pressió h= 30 % Dh=0,30 x 102,74=30,82 mcda
Pèrdua Pressió v=H+30%H=((-2,5)(+6))+ ((2,5)(+6))X0,30=3,5+2,55=6,05
mcda

NºAparells

Inodor

4

-

-

Lavabo

5

0,065

0,325

TOTAL

Com que tenen el mateix caudal i velocitat, els trams d’escomesa, Contador
General i Tub d’Alimentació es dimensionaran seguin aquesta fórmula:

El diàmetre comercial immediatament superior serà el de 90mm, de polietilè
d’alta densitat.

Q instantàni
(l/s)

Aparell

Pel que fa a la resta d’usos, s’elegeix una caldera mixta centralitzada, que subministrarà tots els serveis d’aigua calenta sanitària i calefacció de sòl radiant.
Per normativa, cal comptar amb un percentatge de contribució solar mínim a
l’hora d’escalfar l’aigua sanitària. L’energia restant necessària s’obtindrà mitjançant caldera de gasoil, que serà la mateixa que per al sistema de sòl radiant.
La distribució d’aigua calenta es realitzarà al llarg del complex per una rasa d’instal·lacions, mitjançant canonades termoplàstiques de polipropilè amb aïllament
de 40 mm, amb diàmetres diferents en funció dels caudals. A través d’aquestes
canonades proporcionarem l’aigua calenta sanitària necessària per a cada unitat.

0,325

Cuina
Aparell

NºAparells

Q instantàni
(l/s)

Q total (l/s)

Aigüera no domèstica

2

0,20

0,40

Rentaplats industrial

1

0,20

0,20

TOTAL

0,60

Mòdul bany
residència
Aparell

NºAparells

Q instantàni
(l/s)

Q total (l/s)

Inodor

1

-

-

Lavabo

1

0,065

0,065

Dutxa

1

0,10

0,10

TOTAL

0,165

Mòdul vestuari
zona esportiva

6. DIMENSIONAMENT DE LA XARXA DE A.C.S.
Procedim al càlcul de la xarxa d’A.C.S seguint allò establert al document DB
HS 4.

Aparell

NºAparells

Q instantàni
(l/s)

Inodor

2

-

-

1

0,065

0,065

Dutxa

8

0,10

0,80
0,865

6.2 CÀLCUL DEL DIPOSIT AUXILIAR D’ACUMULACIÓ

Aparell

NºAparells

Q instantàni
(l/s)

Q total (l/s)

Inodor

4

-

-

Lavabo

4

0,065

0,26

TOTAL

Q total (l/s)

Lavabo
TOTAL

Bany administració

Q total (l/s)

0,26

Diferenciem dos dipòsits d’acumulació, un per caldera. El volum d’acumulació
es calcularà en funció del temps previst d’utilització, en aquest cas prendrem
20 minuts, aplicant la següent expressió:
Q=Qp·t·60
Zona esportiva

Bany Hall
Q instantàni
(l/s)

Aparell

NºAparells

Inodor

4

-

-

Lavabo

4

0,065

0,26

TOTAL

Q total (l/s)

0,26
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Q=(2x0,865)·20·60= 2076 litres
Nucli general i residencial
Q=(0,26+0,26+0,325+0,60+12x0,165x0,71)x20x60= 3421 litres

6.3 CÀLCUL DEL VOLUM DE L’ACUMULADOR I POTÈNCIA DE
CALDERA
Per a cadascun dels caudals a subministrar per cada caldera, i partint de la fórmula de barreges d’aigua, estimem el volum real de l’acumulador i la potència
necessària en cada caldera:
Fórmula de barreges
P = V x (Ta - Te) = V x (60 - 10) = 50 V
P=50V
40 x Q = 60 x (V+(Q - V) x 10) = 60 V + 10Q - 10 V
30 Q = 50 V
Zona esportiva
V= 30/50 Q
V= 30/50 2076= 1245,6 litres
P= 50/2 V
P=50/2 1245,6= 31140 Kw
Nucli general i residencial
V= 30/50 Q
V= 30/50 3421= 2052,6 litres
P= 50/2 V
P=50/2 2052,6= 51315 Kw

7.DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Plànol ’instal·lació d’Aigua Freda i d’Aigua Calenta Sanitària adjunts al capítol 9
d’aquesta memòria, memòria gràfica d’instal·lacions, Plànols.
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2. Sanejament
Taula

1 Descripció de la instal·lació.
2 Dimensionament de la xarxa d’aigües residuals.
3 Dimensionament de la xarxa d’aigües pluvials.
4 Documentació gràfica.
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1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
Suposem que crearem de nou la xarxa de clavegueram i per tant serà separativa
de manera que l’aigua de pluja puga ser reutilitzada, previ tractament, per a regar
els cultius. Aquesta aigua es recolliran a nivell del sòl i es conduiran fins una
zona d’emmagatzematge per poder reutilitzar-la posteriorment.
Les parts genèriques que componen la instal·lació, en aquest cas, de recollida
d’aigües pluvials i residuals són:
Desguassos i derivacions,
Constitueixen la part inicial de la instal·lació de sanejament. Està formada
per sifons, pots sifònics i conductes que arrepleguen l’aigua de la pluja i la
condueixen, horitzontalment, amb cert pendent, fins a les baixants.

2 DIMENSIONAMENT DE LA XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES
RESIDUALS

2.3 COL·LECTORS HORITZONTALS

Es presenta el càlcul de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals, diferenciant
entre els usos públics i els privats, així com els edificis que per constar d’una
única planta no necessiten baixants, i la residència que al posseir més d’una
altura en necessita.
L’ordre de càlcul serà el que segueix, i en referència a les taules del CTE HS5
que s’indiquen:
2.1.XARXA DE XICOTETA EVACUACIÓ
Instal·lacions d’ús públic

Aquesta primera part de la instal·lació es dissenya de la següent manera. Cada
aparell sanitari d’un local humit portarà incorporat el seu propi sifó individual,
de manera que les eixides de tots ells s’uniran a la derivació corresponent fins
al seu desguàs al manguetó del vàter o baixant més pròxima. L’inodor vertirà a
la baixant o col·lector més pròxima, si pot ser amb un recorregut menor a un
metre, a través del manguetó, no directament, per la qual cosa si ha de travessar
un forjat o mur, s’haurà de col·locar un passatubs farcit de material elàstic i
impermeable entre aquest i el manguetó per a permetre el lliure moviment del
mateix.

Bany administració
Aparell

NºAparells

UD

UD Total

Diàmetre del
sifó i derivació
individual (mm)

Inodor fluxor

4

10

40

100

Lavabo

4

2

8

40

TOTAL

48

Baixants,
Les baixants són els conductes verticals que arrepleguen les aigües residuals i
pluvials (barrejades o separades) des dels manguetons de vàters, derivacions
o embornals i canalons de les cobertes dels edificis i les condueixen fins als
col·lectors horitzontals, situats en les zones inferiors de l’edifici, o fins a les
arquetes a peu de les pròpies baixants per a la seua posterior evacuació. S’establirà
la ventilació primària o directa des dels conductes baixants, consistents en la
prolongació dels mateixos per sobre de la coberta.

Bany hall

Ha d’aplicar-se un procediment de dimensionament per a un sistema separatiu,
és a dir, ha de dimensionar-se la xarxa d’aigües residuals d’una banda i la xarxa
d’aigües pluvials per un altre, de forma separada i independent. Ha d’utilitzar-se
el mètode d’adjudicació del nombre d’unitats de desguàs (UD) a cada aparell
sanitari en funció que l’ús siga públic o privat.

NºAparells

UD

UD Total

Diàmetre del
sifó i derivació
individual (mm)

Inodor fluxor

4

10

40

100

Lavabo

4

2

8

40

TOTAL

Col·lectors,
Pertanyen a l’última part de la instal·lació de sanejament de l’edifici, i estan
constituïts pel conjunt de tubs horitzontals, amb cert pendent, i altres elements
(arquetes, etc.) que evacuaran les aigües residuals des del peu de baixants fins a
la xarxa pública de clavegueram a través de l’escomesa. Seran tubs enterrats pel
sòl de la planta baixa, rebent les baixants a través de les arquetes corresponents,
al peu de les mateixes, per a l’evacuació de les aigües residuals fins a la seua
connexió amb el branc d’escomesa.

Aparell

48

Bany aules

2.2 BAIXANTS

Aparell

NºAparells

UD

UD Total

Diàmetre del
sifó i derivació
individual (mm)

Inodor fluxor

4

10

40

100

Lavabo

5

2

10

40

TOTAL
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50

Cuina
Aparell

NºAparells

UD

UD Total

Aigüera no
domèstica

2

2

4

Rentaplats
industrial

1

6

6

TOTAL

Diàmetre del
sifó i derivació
individual (mm)
40
50

10

Mòdul vestuari
zona esportiva
Aparell

NºAparells

UD

UD Total

Diàmetre del
sifó i derivació
individual (mm)

Inodor fluxor

2

10

20

100

Lavabo

1

2

2

40

Dutxa

8

3

24

50

TOTAL

46

Instal·lacions d’ús privat
Mòdul bany
residència
Aparell

NºAparells

UD

UD Total

Diàmetre del
sifó i derivació
individual (mm)

Inodor fluxor

1

8

8

100

Lavabo

1

1

1

32

Dutxa

1

2

2

40

TOTAL

11

Dimensionament dels brancs col·lectors (pendent mínim 2%) interiors als
edificis i dels col·lectors horitzontals sota l’espai públic.

Branca

NºAparells

UD

Diàmetre Branc (mm)

R1
R2
C1
R3
C2
C3
R4
R5
C4
C5
R6
R7
C6
C7
R8
C8
R9
R10
C9
C10
C11
R11
R12
C13
C14
C15
C16
C17
C18

5
2
7
2
2
9
8
3
11
20
8
3
11
3
3
34
4
4
42
42
42
4
4
12
24
36
48
48
48

10
20
30
20
20
50
24
22
46
96
24
22
46
10
10
152
24
24
298
298
298
24
24
46
92
138
184
184
148

50
110
110
110
110
110
63
110
110
110
63
110
110
63
63
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
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3 DIMENSIONAMENT DE LA XARXA PLUVIAL
La recollida de les aigües pluvials serà puntual i l’objectiu final d’aquesta serà
conduir l’aigua fins un aljub situat a la part inferior de la residència des d’on
poder reutilitzar l’aigua per als cultius.
Les baixants seran exteriors en les cobertes que corresponen als forjats nervats
mentre que en les cobertes planes aniran per l’interior de les zones humides
quan siga possible i quan no per l’exterior. Els col·lectors discorreran sempre
que siga possible pels patis.
Càlcul de la xarxa de xicoteta evacuació
El nombre d’embornals que hem de col·locar dependrà de la superfície de la
coberta. En el nostre cas situarem un per cada 150m2 de superfície de coberta.
S’han de previndre sistemes d’evacuació d’aigua com sistemes trop-plein a la
coberta.
En el nostre cas no tindrem canalons ja que la recollida serà puntual als
embornals i directa a les baixants.
Càlcul de les baixants
Per calcular la intensitat pluviomètrica Im localitzem al mapa Mas Quemado
que correspon a la isoyeta 70 de la zona B. El factor de correcció que caldrà
aplicar serà per tant 1,5. Com que en el nostre cas volem que algunes baixants
queden vistes, partim de que el diàmetre màxim que volem serà de 75mm de
manera que queden integrades en la modulació de les fusteries. Amb aquest
diàmetre, la superfície servida serien 177m2, que, aplicant el factor de correcció
pluviomètric correspondrà a 118m2 del nostre projecte. És a dir, situarem un
emborna cada 118m2 com a màxim, en les zones on les baixants siguen vistes,
poden incrementar aquest diàmetre en les zones on la baixant es situe a les
zones humides.
3 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Els Plànols de les xarxes de sanejament i de pluvials es troben adjunts al capítol
9 d’aquesta memòria, memòria gràfica d’instal·lacions, Plànols.

3. Enllumenat
Taula

1 Descripció de la instal.lació.
2 Enllumenat exterior.
3 Descripció de lluminàries.
4 Documentació gràfica.
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1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL•LACIÓ

2 ENLLUMENAT EXTERIOR

L’utilització de la llum és indispensable tant a l’interior dels espais habitables,
com a l’entorn urbà en el qual s’implanten, de manera que es puguen desenvolupar les activitats previstes, es puguen mantenir les relacions socials entre els
usuaris, es descriga l’espai i el seu contingut, s’entenga la forma arquitectònica i
es cree l’ambientació desitjada.

En el present projecte es desenvolupa de manera generalitzada, i presenta únicament el sistema d’enllumenat exterior a instal•lar en el complex esportiu, tenint
en compte els valors descrits en l’apartat anterior, i prestant especial atenció a la
il•luminació arquitectònica.

Per tant, existeixen diferents nivells d’il•luminació, en funció de l’objectiu dels
mateixos.
Il•luminació funcional
La llum és indispensable per al desenvolupament de qualsevol activitat, per la
qual cosa aquest tipus de llum se centrarà a il•luminar la tasca a realitzar. La llum
ha de facilitar la visió dels objectes i detalls relatius a totes les activitats que s’han
de realitzar en un espai, i en quantitat suficient perquè es realitzen amb seguretat
i sense errors.
Il•luminació informativa
Es tracta d’una il•luminació de caràcter objectiu, la missió de la qual és la mera
descripció i localització d’objectes. Facilita, per tant, la lectura de l’espai i del seu
contingut, a la vegada que serveix per a jerarquitzar l’espai.
Il•luminació social
La il•luminació social és l’encarregada de crear l’ambient adequat per al desenvolupament de les relacions socials que es van a realitzar en l’espai que s’està
tractant. Tot espai està projectat per a ser ocupat per l’home, que, com a ésser
social, pot arribar a establir relacions de caràcter personal, social o públiques.
Il•luminació descriptiva i arquitectònica
En referència a l’exaltació de l’obra arquitectònica en si mateixa, la il•luminació
és una eina molt important. Descriu la construcció, els espais singulars, permet
la correcta percepció de l’exterior dels edificis així com la seua lectura interior.
Il•luminació decorativa
La llum, comptant amb la seua gran força d’atracció, també pot ser emprada per
a decorar els espais o edificis. Aquest tipus d’il•luminació no causa interferència
amb les anteriors, sinó que és complementària i compatible, i el seu ús és recomanable a l’hora de donar riquesa i harmonia a l’espai.

Distingim dos tipus d’espais exteriors a il•luminar, els patis interiors i les places
exteriors. Els patis interiors respondran a usos relacionats amb el dia a dia de
l’edifici metre que les places seran d’us més puntual d’accés o reunió.
Als patis interiors utilitzarem una il•luminació que no competisca amb la plasticitat dels murs però que serveixi per realçar-la la seua irregularitat, ja que este
és un dels punts forts del projecte. Utilitzarem per tant il•luminacio encastrada
al terra per banyar la paret.
A les places, per tal d’evitar haver d’il•luminar grans àrees que podrien contrastar
massa amb el marc natural on es situa el projecte on a la nit, una de les seues
belleses és l’absència d’enllumenat, optarem per una il•luminació tipus balisa de
posicionament.
La situació d’aquestes lluminàries s’especificarà a la memòria gràfica annexa.

3 DESCRPICIÓ DE LES LLUMINÀRIES
Il·luminació dels patis.
Com ja hem dit, per a la il•luminació del dels patis elegim banyadors de paret
encastats al sòl. Elegim el model tesis de la marca ERCO, per les seues característiques:
-Distribució d’intensitat lluminosa asimètrica, per a una il•luminació uniforme
de parets.
-Sistema LED.
-Cos de gundició d’alumini resistent a la corrosió, amb tractament superficial
Senar-Rinse negre, dues capes de pintura en pols, muntatge amb tancaments
girables i interval d’estrenya 1 = 46 mm.
-Equip auxiliar electrònic composat per cable de 3 x 1,50 mm2, d’un metre de
longitud.
-Mòdul LED d’alta potència sobre circuit imprès de nucli metàl•lic.
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-Reflector, per a la mescla de llum, d’alumini platejat anoditzat, d’alta lluentor.
-Lent banyadora de paret.
-Marc de recobriment caragolat, amb cristall de protecció enrasat, d’acer fi resistent a la protecció, i vidre de protecció de 15 mm clar.
-Transitable. Poden passar per damunt vehicles amb pneumàtics de càrrega fins
a 65 kN.
-Ús exclusiu amb cos encastrable en terra.
-LED, blanc càlid,
-24 W, 1920 lm, 3000 k.
El muntatge de les lluminàries és farà seguint la documentació tècnica del producte.
Il·luminació de les places.
Per a la il•luminació dels espais exteriors s’opta pel model Midipoll també de
la casa comercial ERCO. Permeten una distribució d’intensitats lluminosa de
rotació simètrica banyadora, amb con de llum de faç profunda adequada per a
la il•luminació de superfícies, en aquest cas, el sòl.
Les característiques tècniques de la Midipoll Balisa són:
-Perfil d’alumini en forma de creu i cos cilíndric: Fundició d’alumini resistent a
la corrosió, tractament de superfícies No-Rinse. Dos capes de pintura en pols.
-Superfície optimitzada per a reduir la acumulació de la brutícia.
-Equip auxiliar elèctric regulable.
-2 entrades de cable.
-Cablejat continu possible.
-Mòdul LED d’alta potencia sobre circuit imprès de nucli metàl•lic. Òptica
col•limadora de polímer òptic.
-Capçal cilíndric amb lent Softec en la part inferior: fundició d’alumini resistent
a la corrosió, dos capes de pintura en pols.
-Possibilitat de regulació amb reguladors externs.
-Tipus de protecció IP65: Estanc a la pols i protegit contra aigua.
-Classe d’aïllament II, IP65, GOST
-Pes 11Kg

4 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Banyador de paret tipus tesis de la marca ERCO:

Balisa Midipoll 1004mm d’altura de la marca ERCO:

Utilitzarem el model d’altura de 1004 mm, el d màxim serà 11m.

Plànol de distribució de lluminàries adjunt al capitol 9 d’aquesta memòria,
memòria gràfica d’instal.lacions, Plànols.
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4. Xarxa baixa tensió
Taula

1 Descripció de la instal.lació.
2 Documentació gràfica.
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1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL•LACIÓ
El Projecte desenvolupa la instal•lació a nivell d’esquema, per la qual cosa
haurà de ser complementat conforme a la Normativa vigent, i presentarà les
particularitats relatives al subministrament i a la demanda de servei, tenint en
comptela seguretat, d’acord amb la Normativa vigent, ITC-BT.

es prescriu) de la xarxa general, conforme a la ITCBT-21 per a canalitzacions
subterrànies.
La Caixa General de Protecció correspondrà a un dels tipus arreplegats en les
especificacions tècniques de l’empresa subministradora. Serà precintable i tindrà
uns índexs de protecció IP43 i IK09.

1.1CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

Línia General d’Alimentació,

És el lloc on es situa la instal•lació proveïda d’un o diversos transformadors
reductors d’alta/mitjana a baixa tensió amb l’aparellatge i obra complementària
precisa. La situació del Centre de Transformació en el complex de projecte s’ha
de correspondre amb les característiques de la xarxa de subministrament aèria
o subterrània, i ha de poder adaptar-se al compliment de la Normativa vigent i
tenir les dimensions necessàries per al muntatge dels equips i aparells requerits
per a donar el subministrament d’energia previsible.

És aquella que enllaça la CGP amb la centralització de comptadors, discorrent
per zones comunes. La instal•lació complirà amb l’establert en la ITC-BT-14.

El local escollit és la preexistència de xicoteta entitat situada al nord-est al costat
del camí i prop de la casa aïllada preexistent. Aquesta serà de fàcil accés, es
destinarà exclusivament a aquesta finalitat i no podrà utilitzar-se com a dipòsit
de materials ni de peces o elements de recanvi. El pis, forjat o solera, estarà
calculat per a una sobrecàrrega de 3500 kg/m2 uniformement repartida. Per a
la ventilació del local es preveuran dos buits, un per a entrada d’aire fresc i eixida
d’aire calent, atenent a les superfícies mínimes en cm2 establides en la legislació.
1.2INSTAL•LACIÓ D’ENLLAÇ
La instal•lació d’enllaç és la que uneix la xarxa de distribució a les instal•lacions
interiors o receptives. Es composa de:
Escomesa,
Part de la instal•lació compresa entre la xarxa general de distribució pública i la
caixa general de protecció.

Centralització de comptadors,
Com que es tracta d’un complex privat, es disposarà un únic comptador. Aquest
complirà el que es disposa en ITC-BT-16. Tindrà un grau de protecció IP43
IK09 i haurà de permetre de forma directa la seua lectura. Es situarà en la
preexistència nord-est, que consta de dues sales diferenciades, al costat del Centre
de Transformació, amb ús exclusiu amb aquesta finalitat, d’altura lliure superior
a 2,30 m., amb accés des de l’exterior, porta amb obertura cap a l’exterior, amb
desguàs, ventilació i il•luminació suficient, enllumenat d’emergència, una presa
de corrent de 16 A i extintor portàtil al costat de la porta d’eficàcia 21B.
Derivació individual,
Enllaça la línia general d’alimentació i els equips de mesura amb els Dispositius
Generals de Comandament i Protecció de l’usuari. Estarà constituïda per
conductors aïllats a l’interior de tubs conforme a la ITC-BT-15: un conductor de
fase, un neutre, un de protecció, i un fil de comandament per a tarifa nocturna.
Els conductors a utilitzar seran de coure unipolar aïllats amb dielèctric de PVC,
sent la seua tensió assignada 450-750 V. Per al cas d’allotjar-se en tubs enterrats
l’aïllament dels conductors serà de tensió assignada 0,6/1 kV. Els cables seran
no propagadores de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.

Caixa General de Protecció,

1.3

Allotja els elements de protecció de les línies repartidores i assenyalen el punt
de connexió amb la xarxa elèctrica de la companyia distribuïdora i el principi
de la propietat de les instal•lacions dels usuaris. Ha de quedar allunyada d’altres
instal•lacions com a aigua, gas, telèfon, etc.

És la que, alimentada per la xarxa de distribució o per una font d’energia pròpia,
té com finalitat principal la utilització d’energia elèctrica. Es composa de:

Es situarà a l’interior de l’edifici, a l’interior d’un nínxol mural, en el lloc
indicat en el Plànol d’Instal•lació d’Electricitat i amb accés lliure a l’empresa
subministradora. En el nínxol es deixaran previstos els orificis necessaris per a
allotjar els conductes per a l’entrada de les escomeses subterrànies (o aèria si així

Es situarà al costat de la porta d’entrada de cada recinte. Es situarà segons
s’especifica en el Plànol d’Instal•lació d’Electricitat, i a una altura del paviment
compresa entre 1,40 i 2,00 m. conforme a la ITC-BT-17. Es situarà a l’interior
d’un quadre de distribució d’on partiran els circuits interiors. L’evolvent de

INSTAL•LACIÓ INTERIOR O RECEPTORA

Quadre general de distribució,
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l’ICP serà precintable i les seues característiques i tipus correspondran a un
model oficialment aprovat. Les evolvents dels quadres s’ajustaran a les normes
UNEIX 20.451 i UNE-EN 60.349 –3, amb uns graus de protecció IP30 i IK07.
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció projectats són
els següents:
-Un interruptor general automàtic d’accionament manual contra sobreintensitats
i curtcircuits, de tall omnipolar. Intensitat nominal 25 A.
-Un interruptor diferencial general de tall omnipolar destinat a la protecció
contra contactes indirectes de tots els circuits dividits en dos grups. Intensitats
nominals 25 A i sensibilitat 30 dt.
-Interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar i accionament
manual, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun
dels circuits interiors de la instal•lació.
-Un dispositiu de control per a aplicació de la tarifa nocturna.
Circuits interiors,
Es traçaran els circuits interiors conforme al nombre mínim de circuits
establerts en la normativa vigent, i assegurant que en cada punt d’electrificació
es compleixen els punts mínims d’utilització respecte a la il•luminació, preses de
corrent…
Es disposaran com a mínim en cada estada els punts d’utilització que s’especifica
en la ITC-BT-25. Els conductors a utilitzar seran de coure unipolar aïllats amb
dielèctric de PVC, sent la seua tensió assignada 450-750 V. La instal•lació es
realitzarà encastada sota tub flexible de PVC corrugat. Els cables seran no
propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Els conductors de la instal•lació han de ser fàcilment identificat, especialment
els conductors neutre i de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels
colors que presenten els seus aïllaments. Quan existeixca conductor neutre en la
instal•lació o siga prevista per a un conductor de fase la seua passada posterior
a conductor neutre, s’identificaran aquests pel color blau clar. Al conductor
de protecció se l’identificarà pel doble color groc-verd. Tots els conductors de
fase o, si escau, aquells per als quals siga prevista la seua passada posterior a
neutre s’identificaran pels colors marró o negre. Quan es considere necessari
identificar tres fases diferents, podrà utilitzar-se el color gris.
Totes les connexions de conductors es realitzaran utilitzant borns de connexió
muntats individualment o mitjançant regletes de connexió, realitzant-se a
l’interior de caixes d’entroncament i/o de derivació. Qualsevol part de la

instal•lació interior quedarà a una distància no inferior a 5 cm. de les canalitzacions
de telecomunicacions, sanejament, aigua, calefacció i gas.
S’acompliran les prescripcions aplicables a la instal•lació en banys pel que fa a
la classificació de volums, elecció i instal•lació de materials elèctrics conforme a
la ITC-BT-27.
Per a l’habitatge s’utilitzaran mecanismes convencionals d’encastar sistema
universal: polsador, punt de llum interruptor senzill, punt de llum doble
interruptor, punt de llum commutador, punt de llum creuament, reguladors
d’intensitat, reguladors ambientals, indicadors de senyalització i ambientals,
preses de telecomunicacions, presa de corrent prototipus schuko de 10-16 A, i
presa de corrent per a cuina elèctrica tipus schuko de 25 A.
Per a la distribució a la zona esportiva, farem servir les canalitzacions de
climatització per ocultar i fer arribar la xarxa de baixa tensió a les lluminàries
situades entre les biguetes, de manera que ocultem els cables a la vista. En la
resta de casos i, de la mateixa manera que les lluminàries aniran vistes, no tenim
cap inconvenient en deixar els cables vistos (excepte en les zones humides i
residència) sempre i quan estiguin degudament protegits.

1.4

POSADA A TERRA

Es connectaran a la presa de terra tota massa metàl•lica important, les masses
metàl•liques accessibles dels aparells receptors, les parts metàl•liques de les
instal•lacions d’aigua, gas canalitzat i de les antenes de radio i televisió, i les
estructures metàl•liques i armadures de murs i suports de formigó armat.
La instal•lació de presa de terra de l’edifici constarà dels següents elements: un
anell de conducció enterrada seguint el perímetre de l’edifici, piques de posada a
terra de coure electrolític de 2 metres de longitud i 14 mm de diàmetre, i arqueta
de connexió, per a fer enregistrable la connexió a la conducció enterrada.
D’aquests elèctrodes partirà una línia principal de 35 mm² de coure electrolític
fins al born de connexió instal•lat en el conjunt modular de la Caixa General de
Protecció.
En la Caixa General de Protecció es disposaran els borns o platines per a la
connexió dels conductors de protecció de la línia general d’alimentació amb
la derivació de la línia principal de terra. S’instal•laran conductors de protecció
acompanyant als conductors actius en tots els circuits fins als punts d’utilització.

Circuits d’electrificació.

2 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Els circuits interiors són, per a electrificacions bàsiques, superfícies menors a
160 m2:

Plànol de la xarxa de baixa tensió adjunt al capítol 9 d’aquesta memòria, memòria
gràfica d’instal·lacions, Plànols.

- C1. Il•luminació
- C2. Preses de corrent d’ús general i frigorífic.
- C3. Cuina i forn.
- C4. Llavadora i termo elèctric.
- C5. Preses de corrent de bany i auxiliars de cuina.
Per a electrificacions elevades, superfícies majors a 160 m2:
- C6. Il•luminació, per a més de 30 punts de llum.
- C7. Presa de corrent, per a més de 20 unitats, o per a superfícies majors a 160
m2.
- C8. Calefacció.
- C9. Aire condicionat.
- C10. Assecadora independent.
- C11. Automatització, gestió tècnica i seguretat.
- C12. Addicional, si existeixen més de 6 preses en C3, C4, C5.
Receptors,
Són els aparells o màquines elèctriques que utilitzen l’energia elèctrica per a un
fi concret.
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5. Climatització
Taula

1 Calefacció centralitada per aigua calenta.
2 Bomba de calor reversible Aigua-Aire.
3 Instal·lació de ventilació.
4 documentació gràfica
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1 CALEFACCIÓ CENTRALITZADA PER AIGUA CALENTA
Elegim un sistema de calefacció centralitzada, per a la correcta aclimatació
del conjunt de edificis d’ús diari comú: sala d’estar, administració, consultori
mèdic, restaurant, cafeteria, sala d’usos múltiples, residència, aules, biblioteca i
bugaderia. S’empraria per a aquests edificis una caldera mixta per a calefacció
i aigua calenta sanitària, que cobriria ambdues necessitats encara que donant-li
prioritat a l’ACS.
En el sistema de calefacció centralitzada s’empra l’aigua com a mitjà per a
transportar la calor a causa de la seua alta calor específic, ser innocua i ser el
fluid natural de més fàcil subministrament. Aquesta aigua calenta es genera per
caldera i es distribueix a emissors específics per radiació (sòl radiant).

- A causa de la temperatura que aconsegueix la solera, aquesta cedeix calor per
conducció. La temperatura en la part superior de la solera no ha de superar els
valors marcats en la norma UNE-EN 1264.
- El paviment lliura aquesta calor a l’estància per radiació.
En el cas de calefacció per radiadors, la superfície dels mateixos pot aconseguir
una temperatura de fins a 70ºC, ja que no estan en contacte directe amb les
persones. En el cas de sòl radiant, aquestes sí que estan en contacte directe, per
la qual cosa la temperatura del sòl no pot sobrepassar certs valors, que són:
- Oficines 27 ºC
- Zones d’estar 29 ºC
- Banys: 33 ºC

En el sistema de calefacció de sòl radiant per aigua a baixa temperatura, tot el
paviment és emissor de calor. A diferència del sistema de radiadors en el qual
només existeixen focus puntuals, la transmissió de calor es realitza des de baix
cap amunt de manera que són els peus els primers a calfar-se i a continuació la
resta del cos.

En les zones perimetrals de les habitacions, en les quals el peu no entra en
contacte habitualment amb el paviment, es pot admetre una temperatura major,
de fins a 35ºC.

L’efecte sobre les persones és una sensació de confort superior a la d’altres
sistemes de calefacció. A més, aquesta sensació es manté encara que la
temperatura de l’aire estiga a tan sol 18 ºC. En conseqüència, l’element generador
de calor no necessitarà funcionar a temperatures tan altes com en un sistema
tradicional de radiadors, aconseguint major durabilitat en els equips productors
d’energia i un estalvi d’energia que pot arribar fins a un 15% respecte al d’un
sistema tradicional.

Quan planifiquem l’estructura del sòl radiant per a una instal•lació de climatització
cal tenir en compte les lleis, reglaments, directives i normes vigents:

Es tria este sistema perquè queda englobat al paviment i evita tenir elements
puntuals com radiadors que treballen contra la idea de unitat material de tot
el projecte. El control de la temperatura en cadascuna de les distintes zones
funcionals es realitza de forma independent a través de la regulació del flux
d’aigua calenta i de circuits separats que es monitoritzen amb termòstats i
vàlvules.
Dins d’aquest concepte, s’inclou també la possibilitat d’usar el sistema per al
refredament dels espais, baix determinades condicions. Un efecte addicional de
la ubicació del sistema per sota del paviment és evitar totalment el soroll que
produeix un altre tipus de sistemes.
Les fases de funcionament d’una instal•lació de sòl radiant són les següents:
- La caldera produeix una potència calorífica que es transmet per mitjà d’aigua
calenta cap als tubs que componen la instal•lació de sòl radiant. La temperatura
de l’aigua en els tubs està compresa entre 40ºC i 45ºC.
- El tub plàstic emissor, cedeix la calor de l’aigua a la solera emissora.

Criteris de disseny generals

-CTE Codi Tècnic de l’Edificació.
-RITE Reglament d’Instal•lacions Tèrmiques en l’Edificació.
-UNE-EN 1264 Calefacció per sòl radiant - Sistemes i components.
Per aconseguir un rendiment tèrmic òptim, és necessari parar atenció a diversos
aspectes en la fase de construcció. L’estructura d’un sòl radiant funciona amb
la premissa d’inèrcia tèrmica, la calor es lliura des del sòl. L’escalfament d’un
sistema de sòl radiant, implica elevar la temperatura d’una llosa amb elevada calor
específica capaç d’emmagatzemar gran quantitat d’energia. Aquesta energia no
es lliura de forma instantània, per la qual cosa l’espessor i la qualitat del morter,
és important. Per al disseny d’un sistema per sòl radiant és necessari, en primer
lloc, avaluar la potència demandada en cadascun dels locals a climatitzar, per a
açò és necessari disposar dels coeficients de transmissió de calor de cadascun
dels tancaments, orientacions i superfície. Una vegada resolt el càlcul de la
demanda tèrmica, seleccionem la distància entre tubs més apropiada en funció
del tipus de sòl i la temperatura d’impulsió als circuits.
Per aconseguir una uniformitat en la transmissió de calor, els tubs de cobrir tota
la superfície dels locals, exceptuant sòls d’armaris de paret i la part inferior de
banyeres. És aconsellable la disminució de la distància entre tubs en les zones de
majors pèrdues de calor en calefacció com poden ser les superfícies acristalades
importants. La millor distribució de calor s’aconsegueix amb la instal•lació
d’espiral.
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Aïllament del sòl
L’aïllament del pis situa baix del paviment. Ha de ser continu i acomplir els
requisits establerts. Si baix hi ha una habitació amb calefacció, és suficient amb
resistència tèrmica de 0,75 m2 K / W. Si baix hi ha una habitació sense calefacció
o està en contacte directe amb el sòl, es necessita una resistència tèrmica
d’almenys 1,25 m2 K / W. En el cas que sota el sòl hi haja una temperatura de
l’aire exterior, la resistència tèrmica deu ser entre 1,50 a 2,00 m2 K / W, segons
temperatura. Veure norma UNE-EN 1264-4.
Juntes de dilatació.
Les juntes de dilatació són necessàries a causa de l’existència de canvis tèrmics
que produeixen moviments en el morter que recobreix els tubs. Per a la
realització de juntes, tenen importància els següents criteris:
- Les juntes de dilatació han de respectar i continuar les de la pròpia construcció.
- Ha d’existir junta de dilatació en tot el perímetre de la pròpia construcció.
- Serà necessari disposar de juntes de dilatació sempre que les superfícies
superen els 40 m2, o quan un dels costats de la superfície supere els 8 m.
- També disposarà de junta de dilatació quan la relació entre els costats de la
superfície supere el ràtio d’1 a 2.
- Sempre existirà junta de dilatació en els passos de porta entre buits.
Si és necessari incorporar junta de dilatació, no és convenient que aquesta junta
passe per tots els tubs. Per açò, el projectista ha de plantejar circuits individuals
de manera que hi haja un serpentí de calefacció per placa homogènia. Així
mateix, serà necessari l’ús de protecció en els llocs on el tub passa d’una placa
a una altra.
Instal·lació
Els panells s’han d’instal•lar començant en una cantonada i seguint files completes.
En els finals, es tallarà l’encadellat i es col•locarà en el buit corresponent perquè
tota la superfície quede coberta per l’aïllant. La longitud d’unió que transcorre
per passadissos, sol ser suficient per a calefactar-los.
La base o forjat haurà d’estar net, anivellat i es tindrà en compte que, amb
posterioritat a la col•locació dels panells, no es realitzarà cap trepant que travesse
la capa d’aïllament.

L’altura aconsellable de la capa de morter per sobre de la generatriu superior
dels tubs és de 50 mm. L’abocament del morter es farà en sentit longitudinal
dels tubs. Els tubs que creuen juntes de dilatació s’enfundaran 0,5 m abans i 0,5
m després de la junta. Mai s’usarà per a l’escalfament de tubs una flama, sinó una
pistola d’aire calent. Un col•lector no ha d’alimentar circuits de plantes diferents.
En el cas de plantes diferents s’instal•larà en l’entrada de cada col•lector d’anada
una vàlvula d’equilibrat.

La normativa exigeix a l’aire primari unes condicions de projecte de manera que
no es produïsquen condensacions en la bateria o serpentí. Per a açò, s’introdueix
una Unitat de Tractament de l’Aire (UTA).

distribuït per una xarxa de conductes als espais habitats. Per tant, és l’aparell
fonamental en el tractament de l’aire en les instal•lacions de climatització, quant
als cabals correctes de ventilació (aire exterior), neteja (filtrat), temperatura
(escalfament o refredament) i humitat (humectant a l’hivern i deshumectant a
l’estiu).
Per ells mateixos no produeixen calor ni fred, que els arriba de fonts externes
(caldera o màquines frigorífiques) per canonades d’aigua o gas refrigerant. Pot,
no obstant açò, haver-hi una aportació pròpia de calor mitjançant resistències
elèctriques de suport incorporades en alguns equips.
Consta d’una entrada d’aire exterior, un filtre, un ventilador, un o dos
bescanviadors de fred/calor un humidificador (per a hivern), i un separador de
gotes. En el nostre cas, pel que fa a la part esportiva, distingim dues parts, la
part humida que inclou hidroteràpia i piscina, i la part seca que inclou gimnàs,
rocòdrom i sala de musculació.
Les sales per a la maquinària és repartiran entre els patis i la part inferior de la
piscina. La impulsió d’aire d’aquesta és realitza des del sòl i el retorn per unes
toberes que situem entre les biguetes de formigó. En el gimnàs seguirem el
mateix sistema amb impulsió des dels bancs de busta i impulsió des del sostre.
A la sala de musculació, de la mateixa manera,la impulsió es realitza des del sòl
i el retorn des del sostre. Tractem de garantitzar la correcta ventilació separant
en altura i enplanta la impulsió i el retorn del ciscuit de ventilació.

2 BOMBA DE CALOR REVERSIBLE AIGUA-AIRE
Una bomba de calor és un dispositiu termodinàmic que pren la calor present
en un mitjà (per exemple l’aire, l’aigua, la terra) per a transferir-ho cap a un
altre de major nivell de temperatura (per exemple en un local per a calfar-ho).
Generalment, per al funcionament de la bomba de calor, s’utilitza un sistema
termodinàmic per compressió.

3.2 VENTILACIÓ D’HABITATGES

La bomba de calor és utilitzada per a aportar calor a una estada a través del cicle
de compressió d’un fluid refrigerant. No obstant açò, aquest cicle pot ser invers.
En resta casos estem parlant d’una bomba a calor reversible, que té capacitat de
produir fred a més de calor, segons l’adreça del seu cicle.

El sistema de ventilació dels habitatges serà híbrid, amb circulació de l’aire dels
locals secs als humits. Els dormitoris i estar-menjador disposen d’un sistema de
ventilació complementari de ventilació natural per la fusteria exterior practicable.
Les particions entre els locals secs i humits disposen d’obertures de pas per la
part inferior de les portes.

Aquest sistema de climatització s’aplica en les grans instal•lacions esportives,
Piscina Coberta i Poliesportiu, doncs són edificis de grans superfícies, ja que
permet la distribució d’aigua i aire tractats centralitzadament.
D’alguna manera, la bomba de calor reversible aigua-aire conjunta els sistemes
d’aire-aire i aigua-aigua, utilitzant per a açò canonades i conductes, però que en
aquesta ocasió conclouen exclusivament en uns elements terminals anomenats
inductors.
Consten de serpentí d’aigua, així com d’aire prèviament tractat (UTA). Aire,
anomenat primari, que sol comportar unes condicions mitjanes d’humitat
i temperatura perquè es puga retocar controlant el pas de l’aigua. En altres
ocasions es confereix a l’aire la capacitat calefactora i a l’aigua la refrigeradora,
però el que és sempre fixe és l’absència de reciclats: tot aire és tractat i renovat
solament una vegada.

3 INSTAL•LACIÓ DE VENITLACIÓ
L’objectiu de la instal•lació de ventilació és el de disposar de mitjans perquè els
recintes del edifici puguen ventilar adequadament, de manera que s’aporte un
cabal suficient d’aire exterior i es garantisca l’extracció i expulsió de l’aire viciat
pels contaminants. L’evacuació de productes de combustió de les instal•lacions
tèrmiques es realitzarà per els patis.

La cuina disposa, a més, d’un sistema addicional específic de ventilació amb
extracció mecànica per als vapors i els contaminants de la cocció. La campana
extractora estarà connectada a un conducte d’extracció fins a la coberta
independent dels de la ventilació general de la resta de l’edifici que no podrà
utilitzar-se per a l’extracció d’aire de locals d’un altre ús. Els banys interiors
disposen d’obertures de pas en les particions amb un local sec contigu, i
obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció fins a la coberta. De
la mateixa manera la ventilació als vestuaris serà directa per la coberta.
4.DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

3.1 UTA
L’objectiu de la UTA és subministrar un cabal d’aire condicionat per a ser
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Plànol de ventilació de la zona esportiva adjunt al capítol 9 d’aquesta memòria,
memòria gràfica d’instal·lacions, Plànols.

6. Instal·lacions piscina
Taula

1 Descripció de la instal·lació.
2 Construcció.
3 Descripció de la instal.lació de tractament d’aigua.
4 Instal.lació d’il·luminació.
5 Instal.lació d’electricitat.
6 Instal.lació de climatització i ventilació.
7 Documentació gràfica.
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1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
En el complex esportiu es projecta una piscina coberta de competició, la
qual s’ajusta a les prescripcions establides pel Consell Superior d’Esports. Les
dimensions, profunditat, pendents del fons i altres característiques del got se
cenyeixen a l’especificat en les corresponents normes NIDE segons el tipus de
vas, en aquest cas natació.
L’àmbit de la piscina consta del vas d’entrenament, els vasos d’hidroteràpia, la
platja, les zones d’estada i els diferents locals auxiliars necessaris, com vestuaris,
espais d’Emmagatzematge, així com les sales d’instal·lacions disposades al
voltant del vas de la piscina, en planta soterrani.
La configuració exacta de l’àmbit dels vasos, açò és, de les superfícies d’aigua i
platges i de les instal·lacions complementàries, és important per al valor de la
piscina. Constitueixen factors essencials per a una estada agradable en la mateixa,
per al benestar dels banyistes, el color atractiu de l’aigua, dependent dels vasos,
la profunditat de l’aigua i la reflexió de la llum, les instal·lacions de calefacció i
ventilació, en absència de corrents, sorolls molests o excessiva humitat de l’aire
en relació a la temperatura ambiental, la temperatura d’aigua adequada a l’ús, el
suficient amortiment del soroll, les atractives perspectives sobre els voltants...
Pel sistema de presa d’aigua de la piscina per al seu posterior tractament,
classifiquem la piscina de projecte com a desbordant. Aquest sistema de canal
perimetral, arreplega l’aigua que desborda i la canalitza cap al sistema de filtrat,
des d’on s’envia a la piscina una vegada l’aigua està neta.
De manera generalitzada, es poden descriure les parts d’una piscina en:

Grup de bombeig,
Equip format per una o diverses bombes, que s’encarrega de recircular tota
l’aigua de la piscina en un temps prefixat, aspirant-la del fons o del vas de
compensació, reunint-la en un col·lector, des d’on s’impulsa cap als filtres i la
piscina posteriorment.
Filtre,
Recipient metàl·lic o de polièster i fibra de vidre, farcit de material filtrant (filtrat
actiu) que reté les partícules flotants a l’aigua. Una bateria de cinc vàlvules, o
una vàlvula selectora, serveix per a realitzar les operacions de filtrat, llavat i
esbandida de filtre. Pot existir més d’un filtre per piscina.
Comptador d’aigua,
Igual que qualsevol altre comptador, mesura l’aigua que entra cada dia en la
piscina. En cas d’existir un comptador en el circuit de recirculació, la seua
missió seria la de saber si la instal·lació compleix els requisits de renovació i
recirculació que ordena Sanitat.
Impulsió,
Conjunt de canonades que es ramifiquen sota el fons de la piscina o en els seus
murs, que retornen l’aigua a la piscina ja filtrada i desinfectada. També poden
servir per a conduir l’aigua d’ompliment de la piscina procedent de la xarxa
d’aigües local.
Desinfecció,
Procés químic per al tractament i la desinfecció de l’aigua de piscina.

Vas,
Coberta d’aigua recoberta de gres, que serveix de recipient per a l’aigua.

Per tractar-se d’un recinte esportiu, el vas de la piscina serà rectangular i adaptat
a les mesures establides en les normes NIDE.
Existeixen diversos procediments de construcció per a aquest tipus de piscines
esportives. No obstant açò, és imprescindible recórrer als vasos monolítics, per a
açò el formigó és altament indicat. Existeixen dos procediments de construcció
mitjançant formigó possibles, el formigó projectat i l’armat, hem optat per
aquesta última tècnica en aquest Projecte.
Així, és recomanable tenir en compte les càrregues permanents o pes mort i
les càrregues variables, particularment la pressió de l’aigua emmagatzemada,
l’embranzida de les terres i la pressió de l’aigua freàtica en cas d’existir.
D’altra banda, certes precaucions han de ser tingudes en compte segons cada
tipus de terreny, no és aconsellable intentar obtenir l’estanqueïtat mitjançant
hidrofugat en massa. És preferible cercar-la mitjançant l’aplicació d’uns
enfoscats realitzats sobre les parets verticals en dues fases: primer, un enfoscat
tosc de 5 a 10 mm de morter corrent amb la finalitat de redreçar els paraments,
i després, un enfoscat hidrofugat, aplicat en capes successives fins a obtenir un
espessor de 25 a 30 mm.
A causa de les dimensions del vas de piscina, 25 x 10,50 metres, és possible
la seua construcció sense juntes de dilatació. Els revestiments del got han de
reunir condicions especials, a causa de l’ambient humit del mateix. A més,
aquests revestiments han de ser inatacables pels halògens, resistents, tenir bona
adherència, ser llavables, estancs a l’aigua i no porosos.
Es procura cercar tons blavosos clars, per a crear un ambient clar i agradable a
l’interior de l’espai cobert. Per a respondre a totes aquestes necessitats, s’escull
una rajola de gres ceràmic.

Embornal de fons,
Desguàs situat en la part més profunda del vas de piscina. El Grup motobomba
aspira directament de la piscina per ell, i també fa les vegades de desguàs ràpid.
Sobreeixidor,
Canaleta al voltant de tota la piscina, per on desborda l’aigua i és conduïda al vas
de compensació o regulador.
Vas de compensació,
El vas de compensació arreplegarà les aigües del vas de piscina a través de les
canaletes perimetrals per gravetat, per la qual cosa es situarà a cota inferior a
aquelles. Estarà connectat al grup de bombeig, des d’on aquest aspira l’aigua per
a filtrar-la i retornar-la a la piscina. El volum del vas que absorbirà els volums
d’aigua desbordats per immersió de banyistes serà almenys del 10% del volum
del vas. Tindrà desguàs per al seu buidatge, fons amb pendent cap al desguàs i
serà de fàcil accés per a procedir a la seua neteja.

2 CONSTRUCCIÓ

1Sobreeixidor 2. Got de compensació 3. Prefiltre 4. Bombes 5. Filtre multicapa
6.Bescanviador de calor 7. Sondes de pH i clor 8. Regulador 9. Dosificació d’hipoclorit
sòdic 10. Dosificació d’àcid clorhídric 11. Comptador 12. Presa de mostres
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3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA

3.2 DESGUÀS DE PISCINA

Per a procurar i assegurar les condicions que ha de reunir una piscina,
preceptivament l’aigua ha de ser prèviament filtrada i depurada per qualssevol
dels procediments físics i químics de reconeguda eficàcia, que es descriuen a
continuació.

El desguàs és un brancal que parteix de la reixeta de l’embornal del fons de
piscina, i acaba en una arqueta que comunica amb la xarxa d’evacuació. Aquest
desguàs es procurarà que es puga realitzar per gravetat, i amb la simple obertura
de la vàlvula de buidatge es podrà desguassar la piscina, operació que haurà de
realitzar-se almenys una vegada per temporada.

S’ha de sotmetre-la prèviament a l’acció de determinades substàncies que
provoquen la coagulació de la matèria que en estat coloidal l’aigua conté, i
després a una filtració i tractament per clor o similars, en forma que el producte
emprat es trobe sempre en les proporcions assenyalades per a aquest efecte.
La instal·lació hidràulica de piscina consta de tres parts ben diferenciades,
íntimament lligades entre si però que exerceixen funcions ben independents i
concretes.Les condicions generals que hauran de complir les diferents parts del
sistema de tractament d’aigua per al vas de piscina són:
− Circulació d’aigua del circuit contínu.
− Evitar en la mesura que siga possible la barreja d’aigua regenerada i sense
regenerar.
− Quan la presa d’aigua de tornada siga presa del fons de la piscina, la velocitat
de pas no haurà de superar els 0,45 m/s, per a evitar l’efecte de succió en el
banyista.
− Les impulsions d’aigua depurada a la piscina s’instal·laran per sota de la
superfície per tractar-se d’una instal·lació esportiva.
− L’addició d’agents esterilitzats haurà de fer-se després de la filtració.
− Els materials que componen la instal·lació hauran d’estar protegits contra
l’acció del clor o similars.

3.1 PROVEÏMENT D’AIGUA
El proveïment d’aigua es realitza a través d’una derivació individual de la
xarxa general d’aigua potable.Per a mantenir la qualitat de l’aigua i mantenir el
nivell necessari en el vas, reposant la que es perd per evaporació, xipolleig, etc.
s’aportarà un volum d’aigua de la xarxa no inferior al 5% del volum del vas,
l’aportació d’aigua es farà en el vas de compensació. Almenys una vegada a l’any
es procedirà a la renovació completa de l’aigua del vas.
Es disposaran dos comptadors per cada vas; un mesurarà la quantitat d’aigua
nova i l’altre la quantitat d’aigua procedent de la depuradora. Seran independents
als altres que haja de tenir la instal·lació.

3.3 TRACTAMENTS DE L’AIGUA
La desinfecció de l’aigua es realitza per a destruir els microorganismes patògens
que pot contenir l’aigua procedent del vas i ja filtrada, de manera que s’eviten
riscos de contaminació per a nadadors o usuaris, a més impedirà el creixement
d’algues, fongs, bacteris i virus, i l’aigua en el vas mantindrà una capacitat
desinfectant residual. La desinfecció es farà amb dosatge automàtic amb control
i regulació automàtica i manual. Els desinfectants utilitzats són: el clor, el brom,
l’ozó, la electrolisi, etc. La regulació dels sistemes de desinfecció de l’aigua ha
de ser automàtica de manera que mesure els paràmetres de l’aigua a l’eixida dels
filtres i dirigeixi els dispositius de correcció dels dosificadors.
Els mètodes de depuració, filtrat i tractament de l’aigua són els encarregats de
procurar les idònies condicions de l’aigua.
Sistema de recirculació,
L’equip de depuració de piscina basa el seu funcionament en establir una
recirculació contínua de l’aigua des de la piscina a l’equip, i des d’aquest a la
piscina. Els sistemes de recirculació clàssics es basen a cercar punts oposats
d’entrada i eixida. Per açò, generalment la presa d’aigua es realitza des del fons,
per una o diverses arquetes. Les entrades en piscina de l’aigua depurada es
disposaran per sota del nivell superior d’aigua, per tractar-se d’una piscina d’ús
esportiu.
La recirculació, en termes generals, s’estableix per aspiració de l’aigua mitjançant
bombes que la impulsen al filtro, i aprofitant la sobrepressió de bombeig, la
retornen a la piscina una vegada depurada. Aquest cabal es calcularia en funció
de l’índex de renovació que es necessita.
Filtració amb sobreeixidor,
La filtració de l’aigua es realitzarà abans de la desinfecció i té com a objecte
retenir la matèria en suspensió. Es disposaran filtres la grandària dels quals serà
adequada als volums de recirculació mínims exigits i tals que la velocitat de
filtració estiga compresa entre 20–40 m3/h i m2 de filtre per als d’arena de
sílice i entre 5–10 m3/h i m2 de filtre en els de diatomees. Els filtres seran cubes
de polièster o acer inoxidable i de manera que es puguen retirar fàcilment els
elements filtrants i procedir a la neteja del filtre. Periòdicament es procedirà a
netejar els filtres per a açò es preveurà la possibilitat d’invertir el sentit de filtrat
i l’eliminació d’aquesta aigua.
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Com a mètode físic, s’escull un Active Filter Media (AFM), consistent en la seua
composició de cristall reciclat i processament per a substituir l’arena en els filtres
de gravetat. La seua gran eficiència radica que la seua llisa microestructura evita
el problema de la colonització de bacteris en el mig.
Com a mètode químic, s’emprarà el brom, el funcionament del qual per oxidació
és altament efectiu. El brom converteix els residus orgànics complexos, algues
i brutícia orgànica variada en compostos simples que poden evaporar-se en
forma de gas. A diferència del clor, no provoca males olors ni irrita la pell, les
ulls, les mucoses o el cabell.
El control del pH és indispensable per a assegurar la integritat dels usuaris del
recinte. El pH òptim per a l’aigua d’una piscina ha de situar-se entorn al 7,2
a 7,8. Un aigua àcida, de menor pH, podria produir corrosió en els accessoris
de la piscina, mentre que un pH alcalí, afavoriria la formació d’incrustacions
calcàries.
L’ús d’algicides ve lligat a les espores vegetals o microalgues que són arrossegades
per la pols atmosfèrica. Tant l’ús de productes químics com el clor al costat dels
productes antialgues, eviten el seu desenvolupament. L’algicida més correntment
utilitzat és el sulfat de coure.
3.4 CONSTRUCCIÓ DELS EQUIPS DE DEPURACIÓ
Les conduccions de la piscina es preveuen per galeries visitables al voltant del
vas de piscina. S’estudiarà la ventilació forçada d’aquest recinte per a evitar
condensacions que provoquen corrosions metàl·liques o deterioracions. El
sistema de funcionament de la sala de depuració és el següent:

4 INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ
El recinte de piscines tindrà il·luminació natural que serà uniforme i no
produïsca enlluernament ni reflexos en la làmina d’aigua. La il·luminació natural
serà, preferiblement, per la façana nord mitjançant finestres. Les finestres i buits
acristallats tant a l’exterior com a altres espais de la instal·lació esportiva, seran
amb doble vidre amb càmera per a evitar condensacions. Es poden utilitzar
sistemes com a dolls d’aire calent incidint en la superfície dels vidres per a evitar
condensacions.
La fusteria exterior serà de material no oxidable o protegit suficientment contra
la corrosió. Els vidres que queden a l’abast d’esportistes o usuaris o puguen
rebre impactes de pilotes o colps seran vidres de seguretat, laminatges, resistents
a impactes, a l’exterior es protegiran de trencament per vandalisme.
El recinte de piscines tindrà il·luminació artificial, serà uniforme i no
enlluernarà la visió dels nadadors, jutges,cronometradors ni dels espectadors
i no ha de provocar reflexos en la làmina d’aigua. Complirà la norma UNEEN 12193 “Il·luminació d’instal·lacions esportives”, aconseguint com a mínim
els següents valors: Per a competicions nacionals, regionals o entrenaments
d’alguna cosa nivell, Iluminancia horitzontal mitjana de 500 lux, i uniformitat
de la il·luminació 0,70.
Es disposarà de dos o tres nivells d’encès de manera que il·luminació es puga
disposar al 50%-100% o al 33%, 66%, 100%. Les lluminàries seran estances
i amb l’índex de protecció apropiat a l’ambient humit en què es troben. Les
lluminàries no han de col·locar-se sobre la vertical de la làmina d’aigua. Per a
aconseguir un bon rendiment de color els llums poden ser de vapor de mercuri
alta pressió amb halogenurs metàl·lics o fluorescents.
En la nostra piscina trobarem dos tipus d’il.luminació, una basada en lluminàries
puntuals que es situaran al voltant del vas i que serviran quan la piscina tinga ús
i una il·luminació basada en lluminàries lineals situades sobre la làmina d’aigua
que s’utilitzaran quan siga necessari crear una llum ambiental quan l’ús de la
piscina siga d’oci.

5 INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT
La instal·lació d’electricitat complirà els requisits de seguretat específics segons
estableix el Reglament Electrotècnic de baixa tensió per a piscines. En un espai
de 2 m des de la vora de la làmina d’aigua no han d’instal·lar-se interruptors,
preses de corrent o programadors. Entre 2 i 3,5 m des de la vora de la làmina
d’aigua es podran instal·lar bases de presa de corrent i interruptors sempre
que estiguen suficientment protegits d’acord amb el citat Reglament. Els equips
elèctrics(canalitzacions, entroncaments, connexions, etc.) tindran el grau de
protecció requerit. Tots els elements conductors han de connectar-se a una

connexió equipotencial suplementària local. Les canalitzacions elèctriques no
tindran cobertes metàl·liques accessibles. Els cables i la seua instal·lació seran
de les característiques requerides per als locals mullats.
El recinte de piscines disposarà d’instal·lació de megafonia amb punts de presa
pròxims a la zona d’arribada de cada vas. Es preveurà la instal·lació de panell
marcador electrònic, rellotge i cronòmetre amb un punt de comandament al
costat de cada punt de presa de megafonia.
En el nostre cas, les preses de corrent les situarem insertades als bancs de fusta
de manera que garanteixin totes les característiques que acabem d’esmentar.

6 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
6.1 GENERALITATS
El recinte de piscines disposarà d’instal·lació de ventilació de manera que
proporcione una renovació de l’aire amb un volum mínim de 9 m3/h i per m2
de làmina d’aigua (2,5 l/s i m2 làmina d’aigua). La calor de l’aire expulsat haurà
de ser recuperat.
El recinte de piscines disposarà d’instal·lació de climatització de manera que la
temperatura mínima a 1 m del sòl siga de 2ºC a 3ºC superior a la temperatura
de l’aigua dels vasos, amb un mínim de 26º C i un màxim de 28º C. La humitat
relativa de l’aire es mantindrà entre 55% - 70% per a evitar condensacions.
La impulsió dirigirà l’aire cap a les platges i vasos de manera que la velocitat
d’impulsió siga, com a màxim de 0,15 m/s a 2 m sobre el nivell de la làmina
d’aigua. L’aire de tornada del recinte es deshumidificarà amb recuperació de
la calor de condensació. La instal·lació de climatització complirà el Reglament
d’Instal·lacions tèrmiques dels edificis.
En el nostre cas la impulsió es produirà des dels mobles pròxim als vidres i el
retorn des d’una tobera vista situada al sostre de la piscina.
Ha de cuidar-se que la instal·lació de climatització i de ventilació no produïsca
sorolls molests. El nivell de soroll a causa del sistema de climatització i ventilació
mecànica serà inferior a 45 dbA.
L’altura lliure mínima sobre la làmina d’aigua i les platges serà de 4 m, no obstant
el volum d’aire en el recinte serà tal que es dispose d’un volum mínim de 8 m3
per m2 de superfície de làmina d’aigua.

6.2 PÈRDUES DE CALOR
En general, les pèrdues de calor d’una piscina es distribueixen segons l’esquema
següent:
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Les pèrdues de calor del vas es divideixen en tres parts fonamentalment:
transmissió a través de les parets i el fons, evaporació i renovació.
L’aïllament tèrmic del local serà decisiu pel que fa a les pèrdues de calor, així
com el sistema de condicionament del mateix. Triem una climatització per
bomba de calor.
6.3 TRACTAMENT DE LES CONDENSACIONS
Un dels problemes més corrents que solen presentar-se en els recintes de les
piscines són les condensacions. Un correcte dimensionament de la instal·lació
d’escalfament evitaria l’aparició de les mateixes, però s’eviten, addicionalment
de la següent manera: disposant d’una sèrie d’impulsions d’aire calent que
efectuen un escombratge d’aquelles zones on és susceptible la formació de
condensacions, com a zones acristalades o ponts tèrmics. En el nostre cas des
dels bancs de fusta.

6.4 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Es proposa un sistema de climatització per bomba de calor, ja que és el sistema
més indicat per a grans recintes com el que s’està tractant.
El funcionament de la bomba de calor com deshumectadora de l’aire ambient és
ideal per a l’ús de piscina coberta, ja que en el seu règim normal de funcionament,
les seues temperatures de treball són ideals per a, d’una banda, condensar de
manera permanent el vapor d’aigua contingut en l’aire, i per una altra escalfar
l’aire.
Sempre serà necessari aportar un aire mínim de ventilació, imprescindible
per a mantenir les condicions higièniques reglamentàries, combinant amb la
bomba de calor un sistema de recuperador de calor. S’acompanyarà a aquests
sistemes d’un dispositiu de control de temperatures i humitat que actuen sobre
les vàlvules i comportes motoritzades, mantenint en tot moment les condicions
indicades per a tal recinte.
El sistema s’ha descrit anteriorment en l’apartat d’Instal·lacions, Climatització
i ventilació.A continuació trobem l’esquema de funcionament i traçat de les
instal·lacions d’una bomba de calor en les instal·lacions de Piscina Coberta.
Esquema del traçat tipus dels conductes de ventilació i climatització per a la
instal·lació de Piscina Coberta, en planta i secció.

1.Bomba de calor 2. Ventilador 3. Bateria de calor 4. Impulsió d’aire calent
5. Tornada d’aire 6. Presa d’aire exterior 7. Bateria de fred 8. Aigua de
condensació
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6.5 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA
Seguint les indicacions del Document Bàsic HE, la contribució solar mínima
per a la instal·lació d’una piscina coberta en la zona climàtica IV en la qual es
troba implantada, correspon amb el 60%, tant per a climatització com per a
calefacció.
Els càlculs que s’han realitzat en l’apartat d’Instal·lacions, Contribució solar
mínima, corresponen únicament a l’energia necessària per a l’aigua calenta
sanitària.
Igualment, es descriuen els elements que componen la instal·lació i s’adjunta un
esquema de funcionament.
Sistema de captació,
La seua missió és captar l’energia incident transformant-la en energia calorífica.
Sistema d’acumulació,
Que emmagatzema l’aigua en forma de calor sensible. Per a les piscines cobertes,
el propi vas substitueix a l’acumulador.
Sistema de tràfec d’energia,
És el conjunt de canonades que uneixen el camp de col·lectors solars amb el
vas de la piscina, tot açò juntament amb les bombes encarregades de vèncer les
resistències produïdes pel tub al pas del fluid pel seu interior i els dispositius de
purgat, claus, etcètera.
Sistema auxiliar de suport d’energia convencional,

7 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Els Plànols de les distintes instal·lacions de la piscina es troben adjunts al capítol
9 d’aquesta memòria, memòria gràfica d’instal·lacions, Plànols.

És necessari comptar amb aquest sistema, ja que l’energia solar és insuficient
per ella mateixa i inconstant, i s’ha de garantir el servei adequat a la instal·lació.
Esquema de principi de funcionament de la instal·lació de captadors solars en
una piscina climatitzada.
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7. Protecció contra incendis
Taula

1 Descripció de la instal·lació.
2 Càlcul de l’ocupació.
3 Nombre d’eixides i longitud dels recorreguts d’evacuació.
4 Senyalització dels mitjans d’evacuació.
5 Dotació de les instal·lacions de protecció contra incendis..
6 Documentació gràfica.
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1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
Es procedeix a l’estudi de les parts que componen la instal·lació de Protecció
Contra Incendis. Per a açò, es pren com a referència el document DB – SI, en
les seues seccions SI 3, Evacuació d’ocupants, i SI 4, Detecció, control i extinció
de l’incendi.
2 CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ
S’ha calculat l’ocupació de cadascun dels recintes que componen el complex
esportiu de projecte, prenent els valors de densitat d’ocupació que s’indiquen en
la taula 2.1 del document DB – SI 3, en funció de la superfície útil de cada zona.
S’han tingut en compte el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones
d’un edifici, considerant el règim d’activitat i d’ús previst per al mateix.
Es presenta a continuació una taula on es resumeixen de les superfície útil de
cada recinte i la seua ocupació total, i les taules utilitzades per al càlcul de la
mateixa, considerant la possibilitat de solapa entre espais de l’edifici en qüestió.

Recinto, planta, sector
Piscina
Poliesportiu
Zona diàfana
Residencial públic (x4)
Residencial vivenda (x16)
Docent
Biblioteca
Administració
Consulta mèdica
Taller/magatzem

Superficie útil (m2)

Ocupació (pers.)

662,6
445,27
610,01
357,44
560
25,90
81,26
63,68
55,18
21,86

309
223
330
113
32
6
40
11
9
1

Recinte, planta,
sector

Piscina
Recinte, planta,
sector

Ús previst (1)

Superfície útil
(m2)

Zona diàfana

Ús previst (1)

Ocupació (pers.)

2

51

Menjador

Pública Concurrència

160,82

1,5

107

Cafeteria

Pública Concurrència

77,50

1,5

51

Hall aules

Pública Concurrència

103,21

2

51

Sala multiusos

Pública Concurrència

106,46

2

53

Cuina

Pública Concurrència

21,79

10

3

Aseos est

Qualsevol

19,28

3

7

Aseos oest

Qualsevol

18,41

3

3

15

Vestuari 2

Pública Concurrència

45,5

3

15

Residència espai
públic

Vestíbul

Pública Concurrència

30,57

2

15

Recinte, planta,
sector

Hidroteràpia

Pública Concurrència

56,87

2

28

Hall doble alçada

Pública Concurrència

Sauna

Pública Concurrència

18,82

3

6

Comunicació
vertical

Piscina

Pública Concurrència

458,92

2

230

Hall per planta

Qualsevol

503,19

-

309

Recinte, planta,
sector

Ús previst ( )

Superfície útil

1

(m2)

Ocupació (pers.)

Rocòdrom

Pública Concurrència

32,20

5

6

Sala Musculació

Pública Concurrència

103,04

5

20

Gimnàs

Pública Concurrència

253,54

1,5

170

Hall esportiu

Pública Concurrència

55,49

2

27

TOTAL

445,27
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223

Ocupació (pers.)

65,48

2

33

Pública Concurrència

31,64

-

-

Pública Concurrència

41,35

2

20

(m )
2

203,47

53

Residència vivenda

Habitació
Densitat ocupació
(2) (m2/pers.)

Superfície útil

330

Densitat ocupació
(2) (m2/pers.)

Ús previst (1)

TOTAL

Recinte, planta,
sector

Poliesportiu

7

610,01

45,5

1159,37

Ocupació (pers.)

102,54

Pública Concurrència

TOTAL

Densitat ocupació
(2) (m2/pers.)

Pública Concurrència

Vestuari 1

Sala d’instal·lacions

(m )
2

Hall principal

TOTAL

Densitat ocupació
(2) (m2/pers.)

Superfície útil

TOTAL

Ús previst (1)
Residencial vivenda

Superfície útil
(m2)
35
35

Densitat ocupació
(2) (m2/pers.)

Ocupació (pers.)

20

2
2

Docent
Recinte, planta,
sector

Ús previst (1)

Superfície útil
(m )
2

Densitat ocupació
(2) (m2/pers.)

Ocupació (pers.)

Aula 1

Docent

70,45

1,5

47

Aula 2

Docent

70,45

1,5

47

TOTAL

140,90

94

Biblioteca
Recinte, planta,
sector
Bibloteca

Ús previst (1)
Docent

TOTAL

Superfície útil
(m )
2

81,26

Densitat ocupació
(2) (m2/pers.)

Ocupació (pers.)

2

40

81,26

40

Consulta
mèdica
Recinte, planta,
sector
Sala consulta
Aseos

Ús previst (1)
Hospitalari
Qualsevol

TOTAL

Superfície útil
(m2)
40,78
14,40

Densitat ocupació
(2) (m2/pers.)

Ocupació (pers.)

10

4

3

55,18

5
9

Administració
Recinte, planta,
sector

Ús previst (1)

Superfície útil
(m2)

Densitat ocupació
(2) (m2/pers.)

Ocupació (pers.)

Despatxos

Administratiu

34,64

10

4

Sala reunions

Administratiu

14,64

10

2

14,40

3

Aseos

Qualsevol

TOTAL

63,68

5
11

Taller/magatzem
Recinte, planta,
sector
Taller/magatzem
TOTAL

Ús previst (1)
Arxius, magatzem

Superfície útil
(m )
2

21,86
21,86

Densitat ocupació
(2) (m2/pers.)

Ocupació (pers.)

40

1
1

3 NÚMERO D’EIXIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS
D’EVACUACIÓ

5 DOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS

Per als edificis que disposen d’una única eixida, i l’ocupació de la qual no excedeix de 100 persones, la longitud dels recorreguts d’evacuació fins a l’eixida de
planta no excedeixen els 25 metres.Per als edificis que disposen de més d’una
eixida de planta, la longitud dels recorreguts d’evacuació fins a alguna eixida de
planta no excedeix de 50 metres. En el nostre cas, com s’observa a la documentació gràfica annexa açò s’acompleix.

Es disposen als edificis els equips i instal·lacions de protecció contra incendis
que s’indiquen en la taula següent.

4 SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ

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
l’establert en el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis, en les
seues disposicions complementàries i en qualsevol altra reglamentació específica que li puga ser aplicable.

S’utilitzaran els senyals d’eixida, d’ús habitual o d’emergència, definides en la
norma UNEIX 23034:2998.
− Les eixides del recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol EIXIDA, excepte en els edificis d’ús Residencial Habitatge, i en altres usos, quan es
tracte de recintes la superfície dels quals no excedisca de 50 m2, siguen fàcilment visibles des de tot punt d›aquests recintes i els ocupants estiguen familiaritzats amb el propi edifici.
− El senyal amb el rètol d’EIXIDA D’EMERGÈNCIA ha d’utilitzar-se en tota
eixida prevista per a ús exclusiu en cas d’emergència.
− Han de disposar-se senyals indicatius de la direcció o la traça dels recorreguts
visibles des de tot origen d’evacuació, des del qual no es perceben directament
les eixides o els seus senyals indicatius i, en particular, davant de tota eixida d’un
recinte amb ocupació major que 100 persones que accedeixca lateralment a un
passadís.
− En els punts dels recorreguts d’evacuació que on hi hagen alternatives que
puguen induir a error, també es disposaran els senyals citats, de manera que
quede clarament indicada l’alternativa correcta. Tal és el cas de determinats encreuaments o bifurcacions de passadissos, així com a aquelles escales que, en
la planta d’eixida de l’edifici, continuen el seu traçat cap a plantes més baixes.
− En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguen eixida i que
puguen induir a error en l’evacuació ha de disposar-se el senyal amb el rètol
SENSE EIXIDA en un lloc fàcilment visible però en cap cas sobre les fulles
de les portes.
− Els senyals es disposaran de forma coherent amb l’assignació d’ocupants.
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Extintors
portàtils

Columna
seca

B.I.E.

Detecció i
alarma

Instal·lació
d’alarma

Ruixadors
automàtics
d’aigua

S1Zona esportiva

Si

No

Si

No

No

No

S2 Piscina

Si

No

Si

Si

No

No

S3 Instal·lacions
zona esportiva

Si

No

No

No

No

No

S4 Zona diàfana

Si

No

Si

No

No

No

S5 Aules

Si

No

No

No

No

No

S6 Residència

Si

No

No

No

No

No

S7 Biblioteca

Si

No

No

No

No

No

S8 Administració

Si

No

No

No

No

No

S9 Taller/magatzem

Si

No

No

No

No

No

S10 Consulta
mèdica

Si

No

Si

Si

No

No

Recinte, planta,
sector

6 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Els Plànol de protecció contra incendis es troba adjunt al capítol 9 d’aquesta
memòria, memòria gràfica d’instal·lacions, Plànols.

8. Solar tèrmica
Taula

1 Descripció de la instal·lació.
2 Càlcul de la instal·lació.
3 Dades tècniques dels captadors.
4 Sistema d’energia convencional auxiliar.
5 Documentació gràfica.
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1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

2 CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ

2.3 CÀLCUL DE LA CONTRIBUCIÓ SOLAR

Una instal·lació solar tèrmica està constituïda per un conjunt de components
encarregats de realitzar les funcions de captar la radiació solar, transformar-la
directament en energia tèrmica cedint-la a un fluid de treball i, finalment, emmagatzemar aquesta energia tèrmica de forma eficient, bé en el mateix fluid de
treball dels captadors, o bé transferir-la a un altre, per a poder utilitzar-la després
en els punts de consum. Aquest sistema es complementa amb una producció
d’energia tèrmica sistemàticament convencional auxiliar que puga o no estar
integrada dins de la mateixa instal·lació.

2.1 DADES DEL PROJECTE

Nucli residencial,

Emplaçament, Castelló.

Demanda d’ACS de 3257 litres, zona IV, 60%

Altura sobre el nivell del mar, 970 metres.

Poliesportiu,

Zona climàtica, IV.

Demanda d’ACS de13300 litres, zona IV, 70%

Temperatura mitjana ambiental, 12,5ºC.

Piscina coberta,

Els sistemes que conformen la instal·lació solar tèrmica per a aigua calenta són
els següents:

Temperatura mitjana de la xarxa general, 12,3ºC.

Per al cas de piscina coberta, la contribució solar mínima anual per a piscines
amb climatització és de, per a la zona IV, 60%. Com que la piscina i el poliesportiu s’han considerat com un nucli per al càlcul d’ACS considerem, que és la
més restrictiva, la contribució solar mínima haurà de ser del 70%.

Sistema de captació,
Format pels captadors solars, encarregat de transformar la radiació solar incident en energia tèrmica de manera que es calfa el fluid de treball que circula per
ells.
Sistema d’acumulació,
Constituït per un o diversos dipòsits que emmagatzemen l’aigua calenta fins que
es precisa el seu ús.
Circuit hidràulic,
Constituït per canonades, bombes, vàlvules, etcètera, que s’encarrega d’establir
el moviment del fluid calent fins al sistema d’acumulació.
Sistema d’intercanvi,
Sistema que realitza la transferència d’energia tèrmica captada des del circuit de
captadors, o circuit primari, a l’aigua calenta que es consumeix.

2.2. CÀLCUL DE LA DEMANDA ACS
Zona de dia/residència
Ús
Residència
Menjador
Cafeteria
Aules
Biblioteca
Sala multiusos
Administració
Consultori mèdic
TOTAL

2.4 DISSENY DEL CAMP DE CAPTADORS
ACS/dia (litres
60ºC)

Usuaris

Total (litres)

55 l/llit
10 l/menjar
1 l/ esmorzar
3 l/alumne
3 l/alumne
3 l/usuari
3 l/usuari
3 l/usuari

48
3
2
60
40
78
11
9

2640
30
2
180
120
234
33
18
3257

Sistema de regulació i control,
S’encarrega d’una banda d’assegurar el correcte funcionament de l’equip per
a proporcionar la màxima energia solar tèrmica possible i, per un altre, actua
com a protecció front a l’acció de múltiples factors com sobreescalfaments del
sistema, riscos de congelacions, etc.
Equip d’energia convencional auxiliar,
Addicionalment es disposa d’aquest sistema que s’utilitza per a complementar
la contribució solar subministrant l’energia necessària per a cobrir la demanda
prevista, garantint la continuïtat del subministrament d’aigua calenta en els casos d’escassa radiació solar o demanda superior al previst.

Latitud, 40º.
Situació dels panells, sobre la cota 0,a peu pla, protegits mitjançant una tanca.
Orientació dels panells, sud.
Inclinació òptima, b = latitud, 40º.
Per ser el seu ús majoritari a l’hivern, prendrem b = latitud + 10º = 50º.

2.5 CÀLCUL DE LA SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓ
Zona de dia/residencial

Zona esportiva
Ús
Zona humida
poliesportiu
TOTAL

ACS/dia (litres
60ºC)
25

Usuaris

Total (litres)

309
223

7725
5575
13300

Requerida = 1000x3257x1,16x (60-12,3)=180,21 KWh/dia=65776,65

Zona esportiva
Requerida = 1000x13300x1,16x (60-12,3)=735,92 KWh/dia=268609,20
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2.6 CÀLCUL DE L’APORTACIÓ SOLAR

2.8 DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE CAPTADORS

Irradiació mitjana al dia, 4,80kWh/m2

Calcularem en nombre de captadors necessaris en funció de la superfície requerida i la superfície d’absorció dels captadors:

Irradiació mitjana a l’any, 1752kWh/m2
Rendiment de les plaques 43%

Zona de dia/residencial
Superfície necessària= 52,39 m2
Zona esportiva
Superfície necessària= 249,58 m2

2.7 PÈRDUES PER OMBRES

Zona de dia/residencial
Zona de dia/residencial

Area de l’intercanviador=52,39x0,15= 7,86 m2

52,39/2,23=23,49.......24 unitats

Zona esportiva
Area de l’intercanviador=249,59x0,15= 37,44 m2

Zona esportiva
249,58/2,23=111,92.......112 unitats

2.9 VOLUM DE L’ACUMULADOR

Com que no disposem d’un espai limitat, la separació entre plaques serà l’adequada evitant així pèrdues degudes a les ombres d’unes plaques sobre altres.

Zona de dia/residencial

K ombres=1

Area de captadors = 52,39m2

Determinarem a continuació la separació entre plaques:

Volum de l’acumulador, V=75xAcaptadors=75x52,39= 3929,25 litres

Zona esportiva
Area de captadors = 249,58m2
Volum de l’acumulador, V=75xAcaptadors=75x249,58=18718,5 litres

2.10 POTÈNCIA DE L’INTERCANVIADOR INDEPENDENT
P>500xAcaptadors

Zona de dia/residencial
Hem escollit el model de captadors solars Junkers Excellence, de dimensions
1145x2070x90 mm, dels quals l’àrea d’absorció és 2,23 m2

2.11 SUPERFÍCIE DE L’INTERCANVIADOR INCORPORAT

P>500x52,39= 26195W= 26,195Kw

Zona esportiva
P>500x249,58= 124790W= 124,79kW
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3.DADES TÈCNIQUES DELS CAPTADORS SOLARS UTILITZATS

5.DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
El Plànol de la xarxa solar tèrmica es troba adjunt al capítol 9 d’aquesta memòria,
memòria gràfica d’instal·lacions, Plànols.

4.SISTEMA D’ENERGIA CONVENCIONAL AUXILIAR
Per tal d’assegurar la continuïtat del proveïment de la demanda tèrmica, les instal·lacions han de disposar d’un sistema d’energia convencional auxiliar. Quedarà prohibit l’ús de sistemes d’energia convencional auxiliar al circuit primari
de captadors.
El sistema convencional auxiliar serà dissenyat per cobrir el servei com si aquest
no disposara del sistema solar. Només entrarà en funcionament quan calga i
siga estrictament necessari de manera que s’aprofite la màxima quantitat possible d’energia provinent de la que hem extret del camp de captació.
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9. Documentació gràfica
Taula

1 Fontaneria.
2 Sanejament.
3 Enllumenat exterior.
4 Xarxa de baixa tensió.
5 Climatització zona esportiva,
6 Instal·lacions de la piscina.
7 Protecció contra incendis.
8 Solar tèrmica.
9 Xarxa de recollida d’aigües pluvials.
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Instal·lacions. Planta general
Fontaneria

Aigua freda
Aigua Calenta Sanitària
Escala 1/300
Cota 968m
N
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Instal·lacions. Planta +1
Fontaneria

Aigua freda
Aigua Calenta Sanitària
Escala 1/300
Cota 970m
N
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Instal·lacions. Planta -1
Fontaneria

Aigua freda
Aigua Calenta Sanitària
Escala 1/300
Cota 965m
N
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Instal·lacions. Planta -2
Fontaneria

Aigua freda
Aigua Calenta Sanitària
Escala 1/500
Cota 962m
N
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Instal·lacions. Planta general
Sanejament

Arqueta
Direcció de l’evacuació
Pou de registre
Baixant
Ramal
Col·lector
Xarxa de clavegueram
Escala 1/300
Cota 968m
N
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Instal·lacions.Planta general
Enllumenat exterior

Balises exteriors
Banyadors de parets
Escala 1/300
Cota 968m
N
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Instal·lacions.Planta general
Xarxa de baixa tensió

Xarxa elèctrica
Centre de trensformació
Línia general d’alimentació
Derivació individual
Centralització de comptadors
Quadre General de Distribució
Caixa de protecció i mesura
Escala 1/300
Cota 968m
N
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Zona esportiva.
Climatització

Escala 1/200
N
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Cablejat elèctric lluminaries
Lluminaries linials
Lluminaries puntuals
Impulsió. Circuit de climatització
Retorn. Circuit de climatització

Instal·lacions piscina.Planta -1

Sala de calderes

Sala de depuració

Cloració

Escala 1/200
N
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Filtres

Vas de compensació
Bombes

Impulsió. Circuit d’aigua regenerada
Retorn. Circuit d’aigua sense regenerar

Instal·lacions.Planta general
Protecció contra incendis

Orige de l’evacuació
Recorregut de l’evacuació
Direcció de l’evacuació
Eixida del recinte
Extintor 21A-113B
Senyalització
Lluminària d’emergència 50 lux
Boca d’incendi equipada
Escala 1/300
Cota 968m
N

226

Instal·lacions.Planta general
Solar tèrmica
112 Captadors solars.
Zona esportiva.

24 Captadors solars.
Residència

Captador solar

Escala 1/300
Cota 968m
N
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Instal·lacions.Planta general
Xarxa de recollida d’aigües pluvials

Aljub
Direcció de l’evacuació
Col·lector pluvials
Superfície que recull cada baixant
Direcció de recollida d’aigües
Limahoya
Baixant D80mm
Escala 1/300
N
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