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MEMÒRIA 

1. ANTECEDENTS. 

L'Ajuntament de Sant Celoni gestiona els equipaments existents en l’edifici objecte del 

present projecte . En l'edifici es porten a terme dues activitats principals: 

Escola de música. Convenientment legalitzada sota el projecte : "Projecte tècnic, per a 

la legalització d’un centre elemental d’ensenyament de música, que inclou PLA 

D’EVACUACIÓ de les dependències de l’escola i l’ateneu(Teatre), de data setembre 

2002" Redactat per l'enginyer tècnic industrial : Joan Traver i Costa i número de visat 

076937. En aquest projecte no es contempla l’evacuació del Bar donat que te sortides 

independents de la restà del centre. 

Teatre - Bar. Durant els darrers mesos del 2015 i els primers mesos del 2016 s’ han 

dut a terme obres de remodelació del bar, actualment s’ està en procés de licitació del 

a concessió i es preveu que durant el 216 entri altre cop en servei. 

D’altre banda les instal·lacions contra incendis existents, en l’Ateneu han quedat, en 

algun cas, desfasades sobre la normativa actual. 

Els antecedents documentals  d’aquest projecte són: 

 Projecte  Tècnic  per  a  l'adequació  de  l'equipament  municipal  Ateneu,  a  la  

normativa contra incendis per a un ús polivalent. Redactat per l’ enginyer 

Xavier Pascual Mollfulleda visat digitalment el dia 11/07/2014. 

 Sol·licitud d’ informe de prevenció d’ incendis en relació a l’ activitat de 

referència amb número de registre 3066 en data 01/08/2014. 

 Informe de prevenció d’ incendis emès pel tècnic de prevenció Daniel 

Magdaleno Moreno amb data 30/09/2014 i referència 25/2014/000234. 

 Annex al Projecte Tècnic  per  a  l'adequació  de  l'equipament  municipal  

Ateneu,  a  la  normativa contra incendis per a un ús polivalent. Redactat per l’ 

enginyer Jordi Camps Guarch signat digitalment el 10/06/2015 

 

2. OBJECTE 

Durant l’ any 2015 no es van realitzar les obres necessàries per al a  l'adequació  de  

l'equipament  municipal  Ateneu  a  la  normativa contra incendis per a un ús polivalent 

recollides en el projecte del mateix nom  i el seu annex,  per causes alienes a 

l’Ajuntament ja que la única empresa que es va presentar a la licitació i que en va ser l’ 

adjudicataria va cessar la seva activitat empresarial. Amb la voluntat de realitzar les 

obres d’ adequació amb pressupost municipal del 2016, es redacta aquets projecte per 
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a que sigui un document únic per a la seva aprovació i execució i que substitueixi al 

projecte tècnic  per  a  l'adequació  de  l'equipament  municipal  Ateneu,  a  la  

normativa contra incendis per a un ús polivalent redactat per l’ enginyer Xavier Pascual 

Mollfulleda visat digitalment el dia 11/07/2014 així com l’ annex al projecte tècnic  per  

a  l'adequació  de  l'equipament  municipal  Ateneu,  a  la  normativa contra incendis 

per a un ús polivalent. Redactat per l’ enginyer Jordi Camps Guarch signat digitalment 

el 10/06/2015. En aquest document únic s’inclouran totes les consideracions tècniques 

definitives recollides en el projecte precedent i al seu annex així com totes les 

modificacions realitzades en el bar així com en la normativa d’ aplicació. 

Sempre amb la  voluntat per part de l’Ajuntament de Sant Celoni de modernitzar el 

teatre Ateneu de Sant Celoni  en matèria de prevenció d’ incendis. Prenent com a 

referència la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis especialment allò 

especificat en el CTE-DB-SI sempre i quan sigui viable l’ aplicació a nivell tècnic i 

econòmic tenint en compte que l’ any de construcció de l’edifici és el  1923. 

En base a l’exposa’t, el present projecte té com a objectiu final:  

 Definir les mesures correctores referents a les instal·lacions contra incendis, a 

implantar en l’Ateneu. (En base a l'aforament màxim permès de les sales per 

l'ús i de cadascuna de les plantes respectives de l'equipament). 

 Definir les mesures correctores referents a evacuació en tot l’edifici, per tal de 

garantir la compatibilitat de les dues activitats que es desenvolupen en ell. 

 Definir els paràmetres màxims d’ocupació en el Bar, així com el flux de 

persones que poden ser evacuades a través d’ell, per tal de servir de base en 

la redacció del projecte de remodelació de l’espai. 

 Definir totes les instal·lacions de detecció i extinció d’ incendis i les feines 

necessàries per a la seva adequació. 

 Finalment el present projecte ha de servir per obtenir l’aprovació dels tècnics 

de Bombers per tal de poder portar a terme les activitats en l’edifici, complint 

els requeriments legals actuals en matèria de contra incendis.  

 

3. IDENTIFICACIÓ 

Títol del projecte. 

Projecte tècnic per a l’adequació de l’ equipament municipal ateneu a la normativa 

contra incendis per a un us polivalent 

Emplaçament de la Instal·lació. 
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L’activitat serà emplaçada en l’establiment urbà situat a l’adreça : 

  Germà  Emilià, 1. 

  08470 – Sant Celoni. 

  Coordenades :   X: 457519,41 m Y:   4615223,17 m 

Dades del titular. 

  Ajuntament de Sant Celoni. 

  Plaça de la Vila nº 1. 

  08470 – Sant Celoni. 

  NIF P-0820100-F 

Actuant com a representant, els serveis tècnics de l’Ajuntament : 

Àrea de Territori, Àmbit d’Entorn. 

C/ Bruc, 26 

08470 – Sant Celoni. 

93.864 .12.15     territori@santceloni.cat  

Dades del tècnic redactor. 

  Jordi Camps i Guarch   

Enginyer Industrial.   Col·legiat nº 11.600 

  Tècnic de  l’àrea de territori de l’Ajuntament de Sant Celoni 

 

4. ABAST DEL PROJECTE 

Les accions a dur a terme en l’execucuó del present projecte són aquelles que 

permetin: 

 Dotar a l’equipament Ateneu de les mesures de contra incendis necessàries i 

requerides per al bon funcionament de l’activitat que s’hi porta a terme. 

 Dotar a tot l’edifici de vies d’evacuació adequades per a garantir la seguretat de 

les persones ocupants de l’edifici, en el cas que estiguin en funcionament les 

dues activitats existents a ple rendiment (Escola de música i Ateneu-Bar). 

Per a poder calcular l’aforament a ser evacuat en tot l’edifici: 

 En el present projecte es calculen els aforaments de l’Ateneu i el Bar. 

 S’agafa com  a base els aforaments previstos a l’escola de música segons 

"Projecte tècnic, per a la legalització d’un centre elemental d’ensenyament de 
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música, que inclou PLA D’EVACUACIÓ de les dependències de l’escola i 

l’ateneu(Teatre), de data setembre 2002" Redactat per l'enginyer tècnic 

industrial : Joan Traver i Costa i visat 076937 en data 03-10-02.  

 

5. NORMATIVA APLICABLE 

Per a la redacció d’aquest projecte s’ha tingut en compte la següent normativa: 

 CTE Codi tècnic de l’Edificació segons Real Decret 314/2006, de 17 de març, 

per el que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE núm. 74, de 28 de març 

de 2006) i les seves posteriors modificacions. 

 DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 

d’espectacles públics i activitats recreatives.  

 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats (LPCA). 

 Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de 

maig, del Departament de Medi Ambient, pel qual s'aprova el Reglament 

general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció 

integral de l'Administració ambiental, i s'adapten els seus annexos. 

 Llei 6/1993, 15 de juliol, reguladora dels residus. 

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

establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 RD 1942/1993, del 5 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de les 

Instal·lacions de protecció contra incendis.  

 Llei 37/2003, de 17 de novembre, llei del soroll i els seus desenvolupaments. 

 Reial Decret 1367/2007 pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, del Soroll, pel 

que respecte a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 

acústiques. 

 Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica i Reglament aprovat 

per Decret 176/2009. 

 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de la qualitat de l’aire i protecció de 

l’atmosfera. 

 Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial 

Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997. 

 Real Decret 486/97, de 14 d'abril, pel que s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
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 Llei 31/1995, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 

 Reglamentació Electrotècnic per a Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002, de 2 

d'agost, i Instruccions Tècniques Complementàries per a la seva aplicació. 

 Ordenança de policia i bon govern del municipi de Sant Celoni. 

 Normes urbanístiques del Pla general municipal d’ordenació de Sant Celoni. 

 NBE-CA-88 Condicions acústiques dels edificis. 

 

6. PARTS DE LA NORMATIVA  NO APLICABLES EN EL PRESENT 

PROJECTE 

Exigència bàsica SE: Seguretat estructural 

L'objecte del present projecte no contempla l'estudi de l'estructura de l'edifici existent. 

Així mateix les mesures correctores proposades no afecten a l'estructura existent. 

Per tant no queda avaluada l'estructura de l'edifici. 

Exigències bàsiques SUA: Seguretat d'utilització i accessibilitat. 

Exigència bàsica SUA 5: Seguretat davant el risc causat per situacions d'alta ocupació 

Les condicions establertes en DB SUA 5 son d'aplicació a les graderies d’estadis, 

pavellons poliesportius, centres de reunió, altres edificis d'ús cultural, etc. previstos per 

a més de 3.000 espectadors dempeus. 

Al no assolir les 3.000 persones d’ocupació, per a aquest projecte, no és d'aplicació. 

Exigència bàsica SUA 6: Seguretat davant el risc de ofegament. 

Les condicions establertes en DB SUA 6 son d'aplicació a les zones de piscines d'ús 

col·lectiu. 

En l'edifici objecte del present projecte no existeixen cap mena de piscina. 

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

Exigència bàsica SUA 7: Seguretat davant el risc causat per vehicles en 

moviment. 

Les condicions establertes en DB SUA 7 son d'aplicació a les zones de ús 

d'aparcament, així com a les vies de circulació de vehicles existents en els edificis. 

En l'edifici objecte del present projecte no existeixen cap de les dues situacions 

esmentades. 

Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació. 
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Exigència bàsica SUA 9: Accessibilitat. 

Les condicions establertes en DB SUA 9 seran aplicades en les accions correctores 

implementades. 

No obstant això queda fora del present projecte l'avaluació del compliment de les 

condicions establertes per les parts existents de l'edifici. 

Exigències bàsiques HS: Salubritat. 

Les condicions establertes en l'exigència bàsica HS: Salubritat no són objecte del 

present projecte. 

Exigència bàsica HR: Protecció front al soroll. 

Les condicions establertes en l'exigència bàsica HR: Protecció front el soroll no són 

objecte del present projecte. 

Exigències bàsiques HE: Estalvi d'energia. 

Exigència bàsica HE 1: Limitació de la demanda energètica. 

Les condicions establertes en l'exigència bàsica HE 1: Limitació de la demanda 

energètica no són objecte del present projecte. 

Exigència bàsica HE 2: Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis. 

Les condicions establertes en l'exigència bàsica HE 2: Reglament d'instal·lacions 

tèrmiques en edificis no són objecte del present projecte. 

Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. 

Les condicions establertes en l'exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les 

instal·lacions d'il·luminació no són objecte del present projecte. 

Exigència bàsica HE 4: Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. 

Les condicions establertes en l'exigència bàsica HE 4: Contribució mínima d'aigua 

calenta sanitària no són objecte del present projecte. 

Exigència bàsica HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica. 

Les condicions establertes en l'exigència bàsica HE 5: Contribució fotovoltaica mínima 

d'energia elèctrica no són objecte del present projecte. 

DECRET 112/2010, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 

Segons la disposició transitòria segona Adaptació dels establiments s’estableix: 

Els establiments i espais oberts al públic que estiguin autoritzats a l’entrada en vigor 

d’aquest Reglament poden seguir en funcionament, fins i tot si les instal·lacions no 

compleixen algunes de les seves disposicions, sens perjudici de la necessitat de 

complir les condicions tècniques que puguin afectar la seguretat de les persones i dels 
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béns o la convivència entre els ciutadans. No obstant això, han d’adequar-se 

plenament als requisits i condicionaments d’aquest Reglament, sempre que concorri 

alguna de les circumstàncies següents: 

a) Modificacions substancials de l’establiment. 

b) Ampliació o modificació de les activitats recreatives o dels espectacles 

públics inclosos a la llicència o autorització, sempre que es requereixi un canvi 

en les seves instal·lacions. 

c) Sol·licitud de distintius de qualitat o de qualsevol altre ajut o benefici de 

l’Administració o contractació de qualsevol tipus de servei o activitat amb 

aquesta. 

Per tant, i atenent que no es dóna cap dels tres supòsits esmentats, el present projecte 

es redacta per a complir al especificat en el Decret 112/2010 en totes aquelles 

mesures correctores proposades, però no és objecte del present projecte l’adaptació 

de l’equipament a tots els requeriments del Decret 112/2010. 

 

7. JUSTIFICACIÓ USOS PREEXISTENTS 

L’edifici històric de l’Ateneu data de l’any 1923 i va ser una obra de l’arquitecte Josep 

Domènech i Mansana, igual que altres equipaments públics de relleu del municipi (com 

l’Ajuntament, la Tèrmica – avui arxiu municipal-  i l’Escorxador –avui biblioteca). Es va 

construir pel compromís emprenedor de celonins associats sense el suport de 

l’administració, fruit d’aquesta efervescència social i cultural que es va viure al primer 

terç del segle XX. L’edifici disposava d’un espai de convivència, el cafè i un altre espai 

per a la celebració de festes i desenvolupament d’actes culturals, amb sala de teatre i 

pista de ball. 

Des dels seus inicis es va convertir en un espai de formació i lleure, amb una gran 

vitalitat i exercint una important funció dinamitzadora social i cultural fins que es va 

adquirir per part de l’ajuntament de Sant Celoni, mitjançant escriptura de compravenda 

de 02.06.1988.  

Posteriorment l’ajuntament va executar unes obres de renovació i d’adequació a la 

normativa vigent en termes de seguretat de l’edifici, per continuar portant a terme les 

activitats de sempre (ball, cinema, teatre,...) , consolidant-se com a equipament 

cultural municipal. 

L’Ajuntament de Sant Celoni va promoure la redacció d’un projecte d’obres ordinàries 

de reforma i rehabilitació de l’edifici Ateneu redactat per l’arquitecte Joan Baca Pericot, 
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amb un projecte executiu d’una primera fase consistent en la rehabilitació de la sala i 

espais interiors destinats a públic aprovat definitivament pel Ple municipal de 

07.06.1990 amb un pressupost de 87.342.994,- ptes. i que havent quedat deserta la 

licitació es va aprovar novament de forma definitiva pel ple de 23.05.1991  incorporant 

una actualització de preus amb un import final de 101.038.770,- ptes. 

El projecte, en compliment de l’Ordre 03.01.90 per a la concessió de subvencions va 

ser tramès pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya al Servei de 

Prevenció d’Incendis per avaluar el compliment de les normes de seguretat contra 

incendis i de policia d’espectacles, amb referència 4967/CLT. 

L’objecte del projecte de l’any 90, tal i com s’indica a la memòria era l’adaptació dels 

espais destinats al públic que compren diferents actuacions per adequar les 

dependències a la normativa d’espectacles i a la protecció contra incendis. 

Entre les actuacions que es proposaven hi ha l’habilitació d’un fossat sota nivell de 

paviment de la sala per emmagatzemar les butaques “quan s’utilitzi la sala per festes i 

balls, ús que està possiblement en la tradició de l’Ateneu més que no pas el de teatre”. 

Amb aquest nou projecte de l’ any 2016  no hi ha canvi d’activitat o d’ús, pel que 

l’activitat no ha de quedar afectada per condicions de seguretat més severes respecte 

de les que li correspondrien si s’aplica la reglamentació per l’ús preexistent. 

Malgrat tot,  totes les mesures proposades en el projecte tècnic  pretenen millorar les 

condicions d’estabilitat al foc, les condicions de sectorització, les condicions 

d’evacuació o qualsevol altra que suposi una exigència superior en els sistemes de 

seguretat contra incendi. 

Les activitats que es realitzen en l’ equipament són les que històricament s’ han dut  a 

terme tal i com s’ha justificat anteriorment. Per tant, al no existir  un canvi d’ús en l’ 

edifici existent no és d’ aplicació el punt  5  de l’ article 2 “Ámbito de aplicación”, capítol 

1 “Disposiciones Generales” del CTE   on diu que serà d’ aplicació en aquells edificis 

on hi hagi un canvi d’ús característic.  

No obstant és  voluntat de l ‘ Ajuntament de Sant Celoni i motiu de la redacció del 

projecte per  a  l'adequació  de  l'equipament  municipal  Ateneu  a  la  normativa 

contra incendis per a un ús polivalent, la millora del sistema de protecció d’incendis  

existent ja que aquest ha quedat obsolet. Per aquest motiu s’aplicaran les exigències 

del CTE en aquells punts on sigui tècnicament i econòmicament viable, ja que es 

considera que és la normativa de referència actual. En tots aquells punts on no sigui 

viable s’aplicarà el criteri recollit en el punt 3  de l’article 2 “Ámbito de aplicación”, 

capítol 1 “Disposiciones Generales” del CTE on es diu “Cuando la aplicación del 



 PROJECTE D’ ADEQUACIÓ DE L’ ATENEU A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIS  
 

    

13 
 

Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o económicamente viable 

o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de 

protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del 

proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones 

que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva.” 

 

8. CARECTERÍSTIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

L'activitat objecte del present projecte es porta a terme en edifici de titularitat pública, 

ubicat en el centre del municipi de Sant Celoni. 

L’Edifici està situat al centre del nucli antic del municipi, zona residencial i comercial 

principalment, amb façanes a tres carrers: C/ Sant Josep (al Nord), a on es situa 

l’entrada de l’escola de música; C/ Germà Emilià, (a l’Est) accés del teatre i Carretera 

Vella (al Sud) per on s’accedeix al bar. Té una mitgera al Oest . 

 

En l’edifici es desenvolupen dos tipus d’activitats:  

 Docent en l’escola de música. 

 Teatre, recreativa i d’espectacles en l’Ateneu – Bar . 

Les edificacions que l’envolten tenen com a màxim tres plantes d’alçada, 10 m 

aproximadament. L’ús principal d’aquetes es petit comerç a les plantes baixes i 

habitatges a les plantes superiors.L'edifici ocupa la gran majoria del solar on està 

construït. Deixant l'espai de voreres als seu voltant. 

En la seva façana sud compte amb un espai obert i urbanitzat que fa les funcions de 

terrassa. 

Altres elements significatius de l'entorn a una distància inferior a 500 m: Casal d'avis, 

Col·legi La Salle, Església, Ajuntament i Hospital de Sant Celoni. 

 

9. CARACTERÍSTIQUES DE L’ EDIFICI 

L'edifici té una superfície construïda de 3.120,30 m2 i una superfície útil total 2.292,31 

m2  

La superfície construïda de l’Ateneu és de 1.881,75 m2 i una superfície útil de 1.621,58 

m2  

Les plantes de L’Ateneu són : Planta Soterrani, Planta Baixa, Planta Primera, Planta 

Segona i Planta Sota Coberta. 
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Els volums de L’Ateneu són tres : 

 Teatre: És un únic volum, amb dos llotges a nivell de planta primera i segona. 

 Caixa Escènica: Té un volum al soterrani que forma part de la caixa escènica i 

la pròpia caixa fins a teulada. 

 Bar:  És un únic volum en planta baixa. 

L’edifici va se construït en dos fases, la inicial correspons al teatre i bar a l’any 1923 i 

la segona, l’escola de música, a l’any 2003. 

Registre de reformes i ampliacions: 

  “Proyecto de reconstrucción de cubierta" del teatre Ateneu, signat per Joan 

Ramon de Ros i Sopranis de l’ any 1988 

 Rehabilitació del teatre per adequar-lo a la normativa d’ espectacles i de 

protecció contra incendis de l’any 1990. 

 Adequació i ampliació de l’Ateneu (Escola de música) de l’any 2003 

 Equipament escènic de l’escola de música de l’Ateneu, legalització de 

l’ampliació elèctrica de l’escola de música de l’any  2005. 

 Equipament escènic del teatre de l’Ateneu, legalització de l’ampliació elèctrica 

del teatre de l’any 2008. 

 Rehabilitació de la teulada del Bar de l’ any 2014. 

 Projecte executiu de rehabilitació del l' edifici del Cafè de l'Ateneu de l’ any 

2014. 

 Renovació integral del sistema de climatització del teatre Ateneu  de l’ any 

2015. 

Superfícies útils. 

Planta. Espai. M2 

Soterrani.  99,41 m2 

 Fossat Escenari 51,73 

 Passos 10,15 

 Escales 9,55 

 Magatzems 11,63 

 Sales tècniques 16,35 

Baixa.  931,16 m2 

 Vestíbul 65,42 

 Platea 200,00 
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 Escenari 129,37 

 Llotges 108,12 

 Accessos 32,13 

 Escales 30,79 

 Serveis 38,53 

 Sales Instal·lacions 2,93 

 Futur Bar 323,87 

Primera.  270,17 m2 

 Vestíbul 75,80 

 Llotges 126,00 

 Accessos 6,00 

 Escales 39,00 

 Serveis 16,10 

 Passeres de Servei 7,27 

Segona  266,19 m2 

 Llotges 136,00 

 Accessos 6,00 

 Escales 29,00 

 Distribuïdor 26,00 

 Magatzems 69,19 

Sota Coberta  54,65 m2 

 Accessos a Instal·lacions 54,65 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL  1.621,58 m2 

 

10. CARECTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES ABANS DE LES MESURES 

CORRECTORES 

Tipologia estructural. 

L’edifici té dues parts diferenciades en quant a la tipologia estructural, que es 

corresponen amb les dues fases de construcció de cada una, teatre i escola de 

música. El soterrani comunica les dues parts i es va construir al mateix temps que 

l’escola de música. Aquesta tipologia no està directament relacionada amb l’ús de 

cada part.  

Soterrani.  
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Fonaments de formigó armat. Mur de contenció de formigó armat. Pilars metàl·lics 

d’acer laminat HEB. Sostre format per jàsseres metàl·liques tipus IPN de forjat 

col·laborant a base de planxes tipus Haircol 59. 

Escales i passera que envolta l’escenari.  

Metàl·lica amb perfils UPN i IPN. Estructura del teler, metàl·lica  amb perfils UPN 

Coberta. 

Encavallades i corretges metàl·liques que suporten una coberta de teula àrab.  

Mitgera respecte l’escola de música. 

És de ceràmica de maó calat revestida de guix per protegir del foc els pilars metàl·lics 

de descarrega del sostre superior.  

Façanes i divisòries 

Les divisòries i les façanes son d’obra ceràmica, totxo massís, de 14 cm, amb 

contraforts de les mateixes característiques de 60 cm, arrebossades i pintades . 

Cobertes 

 Teatre. Coberta inclinada a dues aigües, de teula àrab, aïllada amb 

llana de roca .  

 Escenari. Teula àrab a dues aigües. 

 Bar. Coberta inclinada lleugera de xapa a dues aigües. 

Fusteria exterior i interior 

Les  portes  que  separen  sectors  d’incendis  amb  el  soterrani  són metàl·liques, RF-

60. 

Les dues portes que s’obre al carrer son també metàl·liques cegues. 

El nou tancament que separa el bar del teatre serà EI60 

Acabats. 

Teatre: Sostre principal és fals sostre continu enguixats i pintat.  La resta sostre 

enguixat i pintat.  

Escenari: Parets amb totxo vist pintat.  Sostre, a la planta de l’escenari, el 

cavall de fusta existent es revestirà amb plaques de guix per a donar-li una 

estabilitat al foc EF-90.   

Corbata:  Revestiment frontal  amb tauler d’aglomerat de fusta de 12 mm 

acabat amb pintura ignifuga. El sostre superior de la caixa pintat 

Paviments.Els paviments de platea, llotges i escenari de fusta, amb 

recobriments ignífugs. La resta són ceràmics. 
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Alçades. 

Les alçades dels tres volums són:  

 Teatre i escenari 10,20 m 

 Bar 7,10 m  

 

11. CARECTERÍSTIQUES DE L’ ACTIVITAT  

En el cas que el teatre funcioni de forma independent del Bar Segons l’Annex I del 

Decret 112-2010 l’activitat que s’hi pot portar a terme és: 

 II. Espectacles públics dels apartats b) Espectacles Teatrals; c) Espectacles 

d’audició d) Espectacles musicals; e) Manifestacions festives de caràcter cultural i 

tradicional (ball). 

Bar: III. Activitat Recreativa l’apartat s’haurà de definir en el projecte propi.  

En el cas que el teatre funcioni de forma simultània i compartint els seus serveis; les 

activitats permeses s’amplien a : 

II.- Espectacles públics. a.4.) Sala de ball, a.5) Sala de festes amb espectacle; a6) 

Sala de concert. 

Classificació pel seu aforament. 

Teatre: Aforament Alt. 

Bar: Aforament Mitjà. 

Teatre – Bar conjunt : Aforament Alt. 

Modificació de l’activitat. 

Les activitats descrites són, les que històricament han vingut essent portades a terme 

en l’equipament. I per a les que existia permís de l’administració local. Per tant al no es 

modifiquen les activitats que es desenvolupen en l’equipament.  

Limitacions en l’activitat. 

Com es justifica en apartats posteriors l’aforament màxim de l’equipament és de 997 

persones. 

Personal i llocs de treball. 

Es preveuen 4 persones en servei permanent a l’activitat del bar. Degut a que les 

activitats en el teatre, no són constants en el temps, no es preveu persona permanent. 

El número de personal s’adaptarà a l’activitat que es porti a terme en cada moment. 
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12. LÍMITS A L’ EXTENSIÓ DE L’ INCENDI 

Per tal de reduir, a límits acceptables, els riscs de que els usuaris de l’edifici pateixin 

danys d’un incendi d’origen accidental es sectoritza l’edifici en els següents sectors 

d’incendi. 

Zona de l’Edifici. Sector. Ús.

Escola de Música. Escola Docent. 

Caixa Escènica Escenari Espectacle Públic 

Sala gran teatre i annexes Teatre Espectacle Públic / Recreatiu 

Bar Bar  Recreatiu 

Aquesta sectorització garanteix: 

 La separació del Teatre  i del Bar respecte la resta de l’edifici Escola de 

Música. 

 La separació de la caixa escènica de la resta de l’establiment. 

 Els sectors tenen superfícies inferiors a 2.500 m2  

No existeixen a l’establiment usos subsidiaris del tipus residencial, administratiu o 

aparcament. 

Els requeriments a garantir són: 

Element. Planta 

Soterrani. 

Altres Plantes. Caixa Escènica 

Separació sectors. EI-120 EI-90 EI-120. 

Boca Teló ---- ---- EI-60 amb cortina d’aigua. 

Portes de pas entre sectors EI2 60-C5 EI2 45-C5 EI2 60-C5 en cas vestíbul ind EI2 30-C5 

Vestíbul de Independència EI-120 EI-120  Obligatori amb la sala EI-120 

Estructura R-120 R-90 R-90 

Coberta ---- R-90 R-90 

Mitgeres EI-120 EI-120 EI-120 

 

a. Mitgeres, façanes i cobertes. 

En façanes, es limita el risc de propagació exterior horitzontal de l'incendi mitjançant el 

control de la separació mínima entre forats de façana pertanyents a sectors d'incendi 

diferents, entre zones de risc especial alt i altres zones, o cap a una escala o passadís 

protegit des d'altres zones, entenent que aquests forats suposen àrees de façana on 

no s'arriba a una resistència al foc mínima EI 60.  
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En la separació amb altres edificis contigus, els punts de la façana de l'edifici 

considerat amb una resistència al foc menor que EI 60, compleixen el 50% de la 

distància exigida entre zones amb resistència menor que EI 60, fins a la bisectriu de 

l'angle format per les façanes de l'edifici objecte i el contigu. 

En aquest sentit no existeixen forats en façana a menys de 0,5m de la mitgera o 

element separador entre sectors. 

La limitació del risc de propagació vertical de l'incendi per la façana no és necessària 

per no existir sectors d’incendi un sobre l’altre. 

La classe de reacció al foc dels materials de les façanes és B-s3 d2 o millor, complint 

així que els materials que ocupen més del 10% de la superfície de l'acabat exterior de 

les façanes, serà B-s3 d2 o millor fins a una alçada de 3,5 m com a mínim, en aquelles 

façanes l'arrencada inferior de les quals sigui accessible al públic, des de la rasant 

exterior o des d'una coberta; i en tota l'alçada de la façana quan aquesta tingui una 

alçada superior a 18 m, amb independència d'on es trobi la seva arrencada. 

El tipus de divisòries utilitzades en la construcció de l’edifici garanteixen una estabilitat 

al foc EI-120 o superior en el cas dels murs de soterrani. 

b. Cobertes. 

En la separació entre el Bar i el teatre entre el teatre, la caixa escènica i l’Escola de 

música i entre la caixa escènica i el teatre compleixen  amb recrescut de 0,60 m per 

sobre de coberta. la tipologia dels murs existents és REI60 o superior. 

c. Portes i passos d’instal·lacions. 

Portes. 

Totes les portes talla focs instal·lades compliran amb el requeriment de EI2 60-C5, 

excepte la d’entrada al local que conté els comptadors elèctrics que serà EI2 45-C5. 

Passos d’instal·lacions.  

La compartimentació contra incendis dels espais ocupables té continuïtat en els espais 

ocults, tals com muntants, cambres, fals sostres, terres elevats, etc., excepte quan 

aquests es compartimenten respecte dels primers al menys amb la mateixa resistència 

al foc, podent reduir-se a la meitat en els registres per a manteniment. 

Es limita a tres plantes i una altura de 10 m el desenvolupament vertical de les 

cambres no estanques en les que existeixin elements ens els quals la classe de 

reacció al foc no sigui B-s3-d2, BL-s3-d2 o millor. Les actuals instal·lacions i les 

projectades en aquest projecte no superen aquet límit. 
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La resistència al foc requerint en els elements de compartimentació d'incendi es manté 

en els punts en els quals son travessats per elements de les instal·lacions, així com 

cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc., excloses les 

penetracions la secció de pas de les quals no s'excedeixi de 50 cm². 

Per això, s'optarà per realitza passos entre sectors horitzontals amb una superfície 

inferior als 50 m2 i es recobrirà l’espai amb element intumescent d’obturació. 

d. Resistència al foc de l’estructura. 

L’estructura de l’edifici està realitzada mitjançant formigó o pilars de formigó o obra, 

per tant compleix amb el requeriment de R90 (R120 en soterrani). 

L’estructura de la coberta ha de complir amb una R90 ja que no és una coberta 

lleugera. L’ estructura està formada per un seguit d’ encavallades metàl·liques 

arriostrades horitzontalment i verticalment  com a estructura principal. L’ estructura 

secundaria (corretges) formada per IPN 100 té un dels passamans del perfil en 

contacte amb la part d’obra i una cara exposada al foc, les dues cares de l’ànima en 

aquest moment no estan exposades ja que hi ha un aïllament de llana de vidre aquest 

aïllament està folrat de paper kraft i subjectat amb llistonets de fusta, segons les 

especificacions de la SP117:2009 de la Direcció General de Prevenció, Extinció 

d’Incendis i Salvaments, les corretges no es considereen estructura principal de 

coberta, i per tan no cal garantir-hi cap grau de resitència al foc. L’ estructura principal 

es projectarà amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 a 600 

kg/m3 amb el gruix necessari per a obtenir una resistència la foc de 90 minuts R90. 

Els pilars metàl·lics que suporten les llotges són de fosa en aplicació del el CTE-DB-SI 

aquest elements en formar part de l’ estructura principal han  de ser R90, en aquest 

cas però s’ aplicarà la  ITC Resistència al foc de columnes de ferro colat SP130:2015 

de la DGPEIS ja que aquests pilars són elements històrics i ornamentals on s’ accepta 

l’ aplicació de la mencionada instrucció. Es pintaran els pilars  amb pintura intumescent 

amb un gruix de 2000um que garanteix una R60 per a una massivitat de 133 m-1. 

Originalment el forjat  de les llotges del primer i segon pis era de formigó i elements de 

fàbrica però en la reforma del Teatre realitzada el 1990 es va reforçar aquesta 

estructura amb un seguit de perfils metàl·lics per a donar major solidesa al conjunt. 

Aquesta estructura metàl·lica de reforç formada per perfils del tipus IPN 200 i 260  i 

unes cartel·les de capa de 20mm està dintre del fals sostre ornamental format per 

plaques de guix d’ uns 20mm amb motllures decoratives. En aplicació estricta del CTE-

DB-SI aquesta estructura hauria d’ aconseguir una R90 però pels motius que 

s’exposen a continuació no es realitzarà cap tipus de tractament. 
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-S’ ha justificat que el CTE-DB-SI no és d’aplicació obligatòria en aquesta reforma sinó 

que es la normativa de referència  per a la modernitzar l’edifici en la seva seguretat en 

cas d’ incendi sempre i  quan sigui viable l’ aplicació a nivell tècnic i econòmic, en 

aquest cas el cos econòmic de refer el fals sostre ornamental no es pot justificar. 

-La carrega de foc sota el forjat és mínima ja que només hi ha cadires metàl·liques 

amb banqueta i respatller de plàstic. 

-L’ estructura metàl·lica  és un reforç  del forjat original i  per tan aquest forjat no 

col·lapsaria sense l’ estrctura metàl·lica. 

-El fals sostre de guix només té les obertures de les lluminàries tipus dicroiques de 6 a 

8 cm de diàmetre que a l’hora estan tapades per la pròpia lluminària, aquesta placa 

pràcticament estanca contribueix a donar una resistència al foc que s’ estima en uns 

30 minuts segons els criteris establerts en la NBE-CPI -91. 

Les escales,la  passera que envolta l’escenari i estructura del teler, per la seva 

similitud, en quant a risc de caiguda en cas d’incendi, a una estructura de coberta 

seran recobertes amb pintura intumescent, per tal de garantir una resistència al foc R-

30 o superior.  

e. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de 

mobiliari. 

La reacció al foc dels terres és superior a EFL Excepte el terra de l’escenari i el frontal 

de la corbata per ser de fusta i que serà recobert amb vernís per tal de garantir 

aquesta característica. 

Les parets i sostres compleixen amb el requeriment C-s2, d0 I els falç sostre continu 

de la sala gran amb B-s3, d0. 

Degut a la polivalència de l’equipament no existeixen butaques i o seients fixes. 

Els elements tèxtils suspesos com cortines i en especial el teló han de complir amb la 

Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 per aquest motiu es renovarà el 

tractament fet l’ any 2007 i que ja ha perdut part de les seves propietats. 

 Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques 

(cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.) es regulen en el Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió (REBT-2002). A tal efecte va se legalitzada la instal·lació i passa els 

seus controls periòdics. 

f. Locals de risc especial. 

Els locals i zones de risc especial es classifiquen conforme a tres graus de risc (alt, 

mitjà i baix) segons els criteris establerts en la taula 2.1 (CTE DB SI 1 Propagació 
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interior), complint les condicions que es determinen en la taula 2.2 de la mateixa 

secció. 

Els magatzems de vestuari existents no superen els 100 m3 , per tant no s’han de 

considerar com a zones de risc especial. 

Les màquines de clima estan a coberta fora de l’edifici. 

Existeix un únic local de risc especial que és el situat a planta baixa i que conté els 

comptadors d’electricitat. Està considerat de risc Baix i per tant ha de complir: 

 

Aquest local està integrat en l’edifici, tenint els mateixos acabats que la resta de les 

dependències, per tant compleix en els punts anteriors excepte la porta d’entrada que 

és de fusta. 

Per tant la porta serà substituïda per porta talla foc amb resistència EI2 -45-C5. 

g. Caixa escènica. 

Volum construït des de planta soterrani fins a coberta conformant un escenari de 

teatre; que està equipat amb decorats, tramoies, mecanismes i fossat. 

Aquest espai conforma per ell mateix un sector d’incendi independent. La seva 

compartimentació respecte la sala d’espectadors presenta una resistència EI-120. 

Les portes de comunicació entre l’escenari i la platea, són contra incendis però no 

existeix vestíbul d’independència. A tal efecte es dotarà a l’escenari de dos vestíbuls 

d’independència en les dues portes de comunicació. 

Les parets i sostre d’aquests nous vestíbuls, tindran una resistència al foc de EI-120. 

Les portes de independència tindran una resistència al foc mínima EI2 30-C5. 

El teló que compartimenta la boca d’escena és  de material incombustible. El seu 

temps de tancament no excedeix els 30 s i pot suportar una pressió de 0,4 kN/m2 en 

els dos sentits sense que el seu funcionament es vegi afectat. 
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El tancament del teló és automàtic, però és activable manualment des de l’escenari. 

Es dotarà al teló de punt d’activació manual exterior a l’escenari. Existeix senyal òptica 

d’activació dins de l’escenari. 

En aquest moment el teló no compta amb cortina d’aigua d’activació automàtica. Per 

tant s’instal·larà una cortina d’aigua (veure Instal·lació automàtica d’ extinció) 

A sobre de l’escenari no existeixen locals tècnics; sols existeix passarel·la amb una 

amplada superior a 0,8 m. 

Les portes d’evacuació garanteixen un recorregut màxim de 25 m, obren en el sentit 

d’evacuació. 

La caixa escènica no compta en aquest moment, de sistema de control de fums (veure 

punt h),també se la dotarà de instal·lació de detecció d’incendis. 

L’estructura de la coberta de la caixa escènica ha de complir amb una R90 ja que no 

és una coberta lleugera. L’ estructura està formada per una  encavallades de fusta 

com a estructura principal i una  estructura secundaria formada per perfils metàl·lics 

vistos amb tres cares exposades al foc. L’ encavallada de fusta es revestirà amb 

plaques de silicat per tal d’ obtenir una R90. 

h. Sistema de control de fums en la caixa escènica 

La caixa escènica no compta en aquest moment, de sistema de control de fums. Per 

tan seran instal·lats exutoris per que en cas d’incendi es pugui evacuar el fum generat 

pel mateix. En proposa un sistema de control de fums que format per qautre exutoris 

amb les seves corresponents entrades d’ aire,  tenint en compte el factor aerodinàmic 

de les corretges de la coberta així com la tipologia d’ exutoris que en aquest cas són 

opacs i insonoritzats. Per tal de reduir el nombre d’ obertures amb aquests nous 

condicionants la caixa de fums és de 3,8 metres. S’ adjunten càlculs en l’ annex de 

càlculs d’ aquest document. 

 

13. EVACUACIÓ DELS OCUPANTS 

a. Compatibilitat dels elements d’evacuació. 

La sortida Oest de la Platea comparteix recorregut d’evacuació amb l’Escola de 

música. Aquesta alternativa és acceptable ja que es troba dins d’un vestíbul 

d’independència. 

La sortida de planta de la planta primera comparteix recorregut exterior d’evacuació 

amb l’escola de música, que també és acceptable per normativa. 
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b. Alçades d’evacuació. 

L’alçada d’evacuació ascendents des de soterrani és de 2,8 m, complint amb 

l’exigència de ser inferior a 6 m. 

L’alçada d’evacuació màxima és la compresa des de planta segona fins a planta baixa, 

que representa una alçada de 6,87 m. 

c. Càlcul de l’ocupació. 

Per tenir una seguretat de que l’evacuació de l’edifici és correcte, es realitza el càlcul i 

la justificació tenint en compte que es poden dur a terme de forma simultània les 

activitats descrites en el teatre, en el bar. També es considera la possibilitat de tenir 

l’Escola de música simultàniament en funcionament. 

Per al càlcul de l’ocupació de l’escola de música s’ha pres com a base el especificat en 

el "Projecte tècnic, per a la legalització d’un centre elemental d’ensenyament de 

música, que inclou PLA D’EVACUACIÓ de les dependències de l’escola i 

l’ateneu(Teatre), de data setembre 2002" Redactat per l'enginyer tècnic industrial : 

Joan Traver i Costa i visat 076937 data 03-10-02.  

El càlcul de l'ocupació de l'edifici s'ha resolts mitjançant l'aplicació dels valors de 

densitat d'ocupació, en funció de l'ús i superfície útil de cada zona d'incendi de l'edifici. 

En el recompte de les superfícies útils per a l'aplicació de les densitats d'ocupació, s'ha 

tingut en compte el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de l'edifici, 

segons el règim d'activitat i ús previst del mateix, d'acord el punt 2.2 (DB SI 3). 

 

Espai. Ús. P/m2 M2 Persones 

Soterrani.    27 

Fossat Escenari Assaig. 0,5 51,73 26 

Magatzems Vestuari 0,025 11,63 1 

Sales tècniques Manteniment 0 16,35 0 

Baixa.    749 

Vestíbul Accés a Platea 0,5 65,42 33 

Platea Ball 2 200,00 400 

Escenari Representació 0,25 129,37 33 

Llotges Públic assegut 0,66 108,12 74 

Serveis Lavabos Planta 0,33 38,53 13 

Sales Instal·lacions Manteniment 0 2,93 0 
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Futur Bar Espai per a públic 0,66 287 192 

Futur Bar Serveis Bar 0,1 36,87 4 

Primera.    122 

Vestíbul Accés a Llotges 0,5 75,80 38 

Llotges Públic assegut 0,66 112,80 76 

Control Zona de servei 0,1 13,20 2 

Serveis Lavabos Planta 0,33 16,10 6 

Passeres de Servei Manteniment 0 7,27 0 

Segona    99 

Llotges Públic assegut 0,66 136,00 92 

Magatzems Vestuari 0,1 69,19 7 

Sota Coberta    

Acc. Instal·lacions Sense ús 0 54,65 0 

Per tant l’ocupació total del Teatre Bar és de 997 persones. 

Les ocupacions que figuren en el projecte de l’escola de música són: 

Planta Soterrani 54, Planta Baixa 236, Planta Primera 44 i Planta segona 65. 

d. Número de sortides, dimensionat i longitud dels recorreguts 

d’evacuació. 

El nombre de sortides necessàries i la longitud màxima dels recorreguts d'evacuació 

associats, es determinen segons l'exposat en la taula 3.1 (DB SI 3), en funció de 

l'ocupació calculada. En els cassos on es necessiti o projecti més d'una sortida, 

s'apliquen les hipòtesis d'assignació d'ocupants del punt 4.1 (DB SI 3), tant per a la 

inutilització de sortides a efectes de càlcul de capacitat de les escales, com per a la 

determinació de l'ample necessari de les sortides, establerts conforme a l'indicat en la 

taula 4.1 (DB SI 3). 

En la planta de desembarcament de les escales, s'afegeix als recorreguts d'evacuació 

el flux de persones que prové d'aquestes, amb un màxim de 160 A persones (sent 'A' 

l'amplada, en metres, del desembarcament de l'escala), segons el punt 4.1.3 (DB SI 

3); i considerant el possible caràcter alternatiu de l'ocupació que desallotgen, si 

aquesta prové de zones de l'edifici no ocupables simultàniament, segons el punt 2.2 

(DB SI 3). 

En les zones de risc especial de l'edifici, classificades segons la taula 2.1 (DB SI 1), es 

considera que els seus punts ocupables són origen de evacuació, i es limita a 25 m la 

longitud màxima fins a la sortida de cada zona. 
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A més, es respecten les distàncies màximes dels recorreguts fora de les zones de risc 

especial, fins les seves sortides de planta corresponents, determinades en funció de 

l'ús, alçada d'evacuació i nombre de sortides necessàries i executades. 

Espai. Ús. Persones Nº Sortides Distància (m)

Soterrani.   

Fossat Escenari Assaig. 26 1 16 

Magatzems Vestuari 1 1 10 

Sales tècniques Manteniment 0 1 22 

Baixa.   

Vestíbul Accés a Platea 33 2 9/19 

Platea Ball 400 3 6/23/43 

Escenari Representació 33 2 11/24 

Llotges Públic assegut 74 3 9/20/46 

Serveis Lavabos Planta 13 2 12/22 

Sales Instal·lacions Manteniment 0 2 2 

Futur Bar Espai per a públic 192 36 10 

Futur Bar Serveis Bar 4 2 2 

Primera.   

Vestíbul Accés a Llotges 38 2 10/15 

Llotges Públic assegut 76 4 18/26/30/37 

Control Zona de servei 2 2 32/37 

Serveis Lavabos Planta 6 2 8/13 

Segona   

Llotges Públic assegut 92 2 20/24 

Magatzems Vestuari 7 2 16/21 

 

Escala. Sentit. Amp. (m) Pmax Pevac Pbloq 

Escala Soterrani 1 Ascendent 1,2 158 58 81 

Escala Soterrani 2 Ascendent 0,8 105 23 81 

Escala 1 Teatre Descendent 1,4 224 68 183 

Escala 2 Teatre Descendent 1,4 224 21 183 

 

Porta. Amp. (m) Pmax Pevac Pbloq 
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Sortides Edifici.     

Sortida AE-NO 1,8 360 111 165 

Sortida SE-NO 1,2 240 91 114 

Sortida AE-SE1 3 600 396 581 

Sortida AE-SE2 2 400 313 381 

Sortida SE-NE1 2 400 225 313 

Sortida AE-NE 2,8 560 260 445 

Planta Baixa     

Sortida Platea 2 2 400 155 262 

Sortida Platea 3 2 400 122 234 

Sortida a Vestíbul 2 400 145 325 

Sortida a Exterior 2 400 180 325 

Sortida a Bar 3 600 185 445 

Sortida Escenari 1,2 240 33 33 

Planta Primera     

Sortida Planta 0,92 184 94 183 

Sortida Llotja 1 1,5 300 21 40 

Sortida Llotja 2 1,5 300 19 38 

Planta Segona     

Sortida Llotja 1 1,5 300 46 92 

Sortida Llotja 2 1,5 300 46 92 

 

e. Protecció de les escales i vestíbuls d’independència. 

Les escales del edifici no són protegides. 

Degut a la necessitat de compartir vies d’evacuació dins de l’edifici, per a les diferents 

activitats que s’hi duen a terme. Existeix vestíbul d’independència en el recorregut de 

sortida des de la Sortida de Platea 3. Així mateix es dotarà de vestíbul 

d’independència en la porta que comunica el vestíbul de la sala polivalent amb el 

vestíbul de l’Ateneu. 

Per tal de independitzar la caixa escènica de la platea, es crearan 2 vestíbuls de 

independència en les dues portes que comuniquen aquests dos espais. 

Les parets i sostre d’aquests nous vestíbuls, tindran una resistència al foc de EI-120. 

Les portes de independència tindran una resistència al foc mínima EI2 30-C5. 
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f. Portes situades en els recorreguts d’evacuació. 

Les dimensions de les portes situades en els recorreguts d’evacuació, tenen una 

amplada mínima de 0,80 m i estan dimensionades per assegurar l’evacuació dels 

ocupants. En l’apartat de dimensionament ha quedat justificat aquest punt. 

Les fulles de les portes tenen una amplada compresa entre els 0,60 m i els 1,23 m. La 

seva obertura és en el sentit d’evacuació quan P>100 i en les sortides de la caixa 

escènica. En l’edifici no existeixen portes giratòries o automàtiques. 

Tenen sistema antipànic en els passos d’evacuació de persones superiors a 50. 

En el cas específic de la porta principal del carrer Germà Julià que s’ ha de realitzar 

una intervenció l’intenció de la qual és aconseguir una major amplada de pas de forma 

que passi a ser igual o superiors a 3 metres. A tal efecte s’ han  previst les obres 

necessaries per a la  instal·lació de dues portes dobles de 2x80cm per correspondre a  

les dimensions més habituals. L’ amplada lliure considerada serà per tant d ‘ un mínim 

de 330 cm per a permetre un muntant central entre les dues portes, per obtenir 

aquesta amplada cal enderrocar aproximadament uns 50cm a banda i banda de 

l’obertura actual. 

A reserva de les comprovacions a fer en l’ execució de l’ obra considerant el fet que 

s’actua sobre un edifici existent s’ ha previst el següent procediment. 

 Retirada de la fusteria actual i revestiments afectats. 

 Enderroc de l es particions o elements no resistents a la zona de treball. 

 Estintolament del dintell actual especialment als dos brancals amb puntals 

telescòpics. 

 Formació de daus o bases de  recolzament de perfils d’ acer a banda i banda  

del forat previst  definitivament. 

 Col·locació de dos perfils d’ acer laminat tipus IPN180 a banda i banda del 

dintell actual i recolzats sobre els daus de suport. 

 Connexió inferior dels dos perfils amb platines d’ acer soldades a les bases i 

enrasades amb dintell. 

 Enderroc progressiu dels brancals actuals, començant per dalt i baixant de 

forma que es pugui controlar el procés. Primer una cara i després l’ altra cara 

del mur. 

 Connexió de les dues peces d’ acer a la zona descoberta a l’ enderrocar els 

brancals. 

 Revestiment del perfils i dintell: pintura front oxidació , malla de revestiment i 

revestiment base acabat, treballs de pintura decorativa. 
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 Ampliació de graons d’ acord amb els materials actuals o reconstrucció de la 

totalitat dels mateixos amb nous materials. 

 Treballs de fusteria per a la formació de les dues portes especificades amb 

estètica similar a l’ existent (fusta i vidre) 

Per tal de completar aquesta descripció en l’ annex de plànols s’ adjunta documentació 

gràfica 

g. Discontinuïtats en el paviment. 

En els recorreguts de l’edifici no existeixen discontinuïtats en el paviment. Per salvar 

els desnivells existents entre la Platea i els punts de sortida existeixen rampes amb 

pendent inferior al 6%. L’amplada és superior a l’amplada de la porta a la que donen 

servei. 

h. Seguretat en vers al risc d’impacte o atrapament. 

L’alçada lliure en zones de circulació de públic és sempre ≥ 2,2 m, i les portes tenen 

un Umbral mínim de 2 m. 

En tots els recorreguts d’evacuació no podran existir elements que sobresurtin més de 

0,15 m en l’espai comprés respecte terra entre els 0,15 m i els 2 m. 

Les portes que donen accés a vies de circulació de forma lateral a les mateixes, en 

cap cas envaeixen la via de circulació si aquesta te una amplada menor als 2,5 m. 

No existeixen superfícies vidriades en zones de risc d’impacte, en cas de que durant 

l’execució del projecte es muntessin aquest tipus de superfície es protegirien amb 

barrera de protecció. 

Les portes vidriades de l’establiment tindran senyalització superior compresa a una 

alçada en 1,5 i 1,7 m. 

No existeixen portes corredisses que puguin generar un risc d’atrapament. 

Quan les portes d'un recinte tinguin dispositiu per al seu bloqueig des de l'interior i les 

persones puguin quedar accidentalment atrapades dins del mateix, existirà algun 

sistema de desbloqueig de les portes des de l'interior del recinte. Aquests recintes 

tindran il·luminació controlada des del seu interior. 

- La força d'obertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim, excepte en 

les situades en itineraris accessibles, en les que s'aplicarà l'establert en la definició 

dels mateixos a l'annex A Terminologia (com a màxim 25 N, en general, 65 N quan 

siguin resistents al foc). 

- Per determinar la força de maniobra d'obertura i tancament de les portes de 

maniobra manual batents/pivotants i lliscants equipades amb pestells de mitja volta i 
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destinades a ser utilitzades per vianants (excloses portes amb sistema de tancament 

automàtic i portes equipades amb ferramentes especials, com per exemple els 

dispositius de sortida d'emergència) s'emprarà el mètode d'assaig especificat en la 

norma UNE-EN 12046-2:2000 

i. Senyalització i enllumenat d’emergència. 

Senyalització. 

Conforme a l'establert en l'apartat 7 (DB SI 3), s'utilitzaran senyals d'evacuació, 

definides en la norma UNE 23034:1988, disposades conforme als següents criteris: 

a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol "SORTIDA", 

excepte, quan es tracti de sortides de recintes la superfície dels quals no excedeixi de 

50 m², siguin fàcilment visibles des de tots els punts d'aquests recintes i els ocupants 

estiguin familiaritzats amb l'edifici. 

b) El senyal amb el rètol "Sortida d'emergència" s'utilitzarà en tota sortida prevista per 

a ús exclusiu en cas d'emergència. 

c) Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot 

origen d'evacuació des del qual no es percebin directament les sortides o els seus 

senyals indicatius i, en particular, enfront de tota sortida d'un recinte amb ocupació 

major que 100 persones que accedeixi lateralment a un passadís. 

d) En els punts dels recorreguts d'evacuació en els quals existeixin alternatives que 

puguin induir a error, també es disposaran els senyals abans citats, de forma tal que 

quedi clarament indicada l'alternativa correcta. Tal és el cas de determinats 

encreuaments o bifurcacions de passadissos, així com d'aquelles escales que, en la 

planta de sortida de l'edifici, continuïn el seu traçat cap a plantes més baixes, etc. 

e) En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin 

induir a error en l'evacuació, ha de disposar-se el senyal amb el rètol "Sense sortida" 

en lloc fàcilment visible però en cap cas sobre les fulles de les portes. 

f) Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants que es 

pretengui fer a cada sortida de planta, conforme a l'establert en l'apartat 4 (DB SI 3). 

Els senyals seran visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a 

l'enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques d'emissió 

lluminosa compliran l'establert en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i 

UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a l'establert en la 

norma UNE 23035-3:2003. 

Enllumenat d’emergència. 
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Es muntarà enllumenat d’emergència a :  

Els recorreguts d’evacuació, els locals que alberguin equips generals de les 

instal·lacions de protecció, llocs en els quals es situen quadres de distribució o 

d’accionament de la instal·lació d’enllumenat, els senyals de seguretat, a cada porta 

de sortida, per assenyalar l’emplaçament d’un equip de seguretat (extintor, BIE, ...), 

portes existents en els recorreguts d’evacuació, en cada tram d’escala, en qualsevol 

canvi de nivell, en els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos. 

Les lluminàries comptaran de font pròpia d’energia, entraran en funcionament al 

produir-se una fallada d’alimentació en les zones d’enllumenat normal.  

L’enllumenat d’emergència en les vies d’evacuació assegurar, al menys, el 50% del 

nivell d’il·luminació requerit al cap de 5 segons i el 100 % al 60 segons. 

Les vies d’evacuació d’amplada menor o igual a 2m tindran una luminància en l’eix 

central superior a 1 lux i en la banda central superior a 0,5 lux. Les vies d’evacuació de 

> de 2 m compliran el establert en les d’amplada inferior, dividides en zones d’amplada 

2 m. 

La relació entre la il·luminació màxima i mínima al llarg de la  línia central serà menor o 

igual a 40:1. 

En els punt s on estiguin situats equips de seguretat, instal·lacions de protecció contra 

incendis i quadres de distribució de l’enllumenat, es garanteix una il·luminació superior 

o igual a 5 lux.  

El valor mínim del Índex de rendiment cromàtic assolit serà igual o superior a 40. 

La il·luminació de qualsevol àrea de color de seguretat serà ≥ 2 cd/m²  La relació entre 

la il·luminació màxima/mínima dintre del color blanc o de seguretat ≤ 10:1 La relació 

entre la il·luminació Lblanca i la luminància Lcolor > 10 serà ≥ 5:1 i ≤ 15:1 

Les lluminàries es col·locaran a 2,10 m d’alçada, excepte les que s’hagin de muntar en 

el sostre. 

j. Senyalització dels mitjans d’evacuació. 

Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques 

d'incendi, hidrants exteriors, polsadors manuals d'alarma i dispositius de disparament 

de sistemes d'extinció) estan senyalitzats mitjançant les corresponents senyals 

definides en la norma UNE 23033-1. Les dimensions d'aquests senyals, depenent de 

la distància d'observació, són les següents: 

De 210 x 210 mm quan la distància d'observació no és superior a 10 m. 

De 420 x 420 mm quan la distància d'observació està compresa entre 10 i 20 m. 
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De 594 x 594 mm quan la distància d'observació està compresa entre 20 i 30 m. 

Els senyals seran visibles, fins i tot en cas de fallada en el subministrament elèctric de 

l'enllumenat normal, mitjançant l'enllumenat d'emergència o per fotoluminescència. Per 

als senyals fotoluminiscents, les seves característiques d'emissió lluminosa 

compleixen l'establert en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 

23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a l'establert en la norma 

UNE 23035-3:2003. 

k. Espai exterior segur. 

No existeix espai exterior segur dins de la propietat objecte del present projecte. 

 

14. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  

L'edifici disposa dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis requerits 

segons la taula 1.1 de DB SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis. El disseny, 

execució, posada en funcionament i manteniment de les esmentades instal·lacions, 

així com els seus materials, components i equips, compliran l'establert, tant en l'article 

3.1 del CTE, com en el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD. 

1942/1993, de 5 de novembre), en les seves disposicions complementàries i en 

qualsevol altra reglamentació específica que els sigui d'aplicació. 

En els locals i zones de risc especial de l'edifici es disposa la corresponent dotació 

d'instal·lacions indicada en la taula 1.1 (DB SI 4), sent aquesta mai inferior a l'exigida 

amb caràcter general per a l'ús principal de l'edifici. 

a. Extintors portàtils. 

Es muntaran extintors d’eficàcia 21A -113B a 15 m de recorregut de cada planta, com 

a màxim, des de tot origen d’evacuació i en les zones de risc especial conforme al 

capítol 2 de la DB SI 1. Un extintor en el exterior del local o de la zona i pròxim a la 

porta d’accés, el qual podrà servir simultàniament a varis locals o zones. En l’interior 

del local o zona s’instal·laran a demés dels extintors necessaris per a que el recorregut 

real fins algun d’ells, inclòs el situat en l’exterior no sigui més gran de 15 m en locals 

de risc especial mig o baix i de 10 m en locals o zones de risc especial alt. 

 Els extintors que s'han disposat, compleix l'eficàcia mínima exigida: de pols químic 

ABC polivalent, d'eficiència 21A-113B-C. A més, s'han disposat altres tipus d'extintor 

amb les següents característiques: de neu carbònica CO2, d'eficiència 34B. 
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b. Boques d’incendi equipades. 

Degut a tenir una superfície construïda superior a 500 m2 és necessària la instal·lació 

de BIE de tipus 25 mm. 

Les BIES estan connectades a xarxa de canonades alimentades des de xarxa pública, 

amb bomba de pressió. 

Les BIES de 25 mm seran encastades i disposaran d’armari, debanadora amb 

abastament axial, vàlvula de tancament manual, mànega semirígida de 25 mm, 

llançadora amb tancament. 

La xarxa de canonades serà d’acer, de nova instal·lació. La part de la xarxa de 

canonades de nova construcció serà d’acer, convenientment protegit en front de la 

corrosió. Les derivacions a les BIE’s de 25 mm, es faran amb canonades de 1” . 

Es garanteix amb la distribució de BIE’s projectada que : 

Estaran situades a menys de 5 m de les sortides de cada sector d’incendi. 

El radi d’acció de una BIE és igual a la longitud de la mànega més 5 m. I qualsevol 

punt del sector està cobert almenys per una BIE. 

La separació màxima entre BIE’s serà de 50 m.  

La distància màxima des de qualsevol punt fins a una BIE serà de 25 m. 

En el càlcul d’abastament d’aigua s’assegura que amb les dues BIE’s hidràulicament 

més desfavorables en funcionament, es manté durant una hora una pressió mínima en 

punta de llançadora de 2 bar. La pressió màxima serà de 5 bar 

Le BIES es col·locaran en caixa de dimensions 80x60x25 cm. A la tapa es retolarà, de 

color vermell, TRENQUIS EN CAS D’INCENDI. 

S’haurà de mantenir al voltant de cada BIE una zona lliure d’obstacles que permeti 

l’accés i maniobra sense dificultat. 

La disposició més adequada és en els distribuïdors, creuaments de circulacions en 

passadissos, accessos a escales, etc, de manera que possibilitin una actuació del 

tipus creuat, és a dir, segons el major angle d’obertura possible. 

Entre la presa de xarxa general i el peu de la columna s’instal·larà clau de pas i vàlvula 

de retenció. I el mateix a l’inici de cada muntant. 

Es disposarà a la façana de l’edifici de presa que permeti l’alimentació de la instal·lació 

per mitjà de tanc de bombers, en cas de tall de subministrament en la xarxa general. 

Aquesta canalització portarà clau de pas i vàlvula de retenció. 

No s’instal·laran més de 4 equips alimentats per la mateixa columna. 
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En les derivacions fins a les columnes s’instal·larà un clau de pas. 

El cabal de subministrament és suficient, com es justificarà en l’apartat de sistema 

d’abastament d’aigua. 

Un cop feta la instal·lació, es realitzarà prova d’estanqueïtat a una pressió estàtica 

igual a la pressió de servei. La pressió mínima de prova serà de 10 bar. 

L’escomesa des de la xarxa general de distribució al sistema de BIES serà 

independent de la escomesa de subministrament d’aigua. Existirà vàlvula de registre 

de la companyia que ha de mantenir-se oberta. 

c. Sistema de detecció i d’alarma. 

En aquest moment l’Ateneu té sistema de detecció d’alarma, sols en la platea i les 

llotges. L’escola de música  compta amb un  sistema de detecció  en tots els espais. 

Degut a que l’ocupació de l’Ateneu és superior a 500 persones  és necessari comptar 

amb aquest sistema. Per tant es canviaran els detectors de fums existents en l’Ateneu 

per motius d’obsolescència i es dotarà d’un sistema de detecció automàtica en tots els 

espais de l’Ateneu, atenent a la distribució dels plànols. 

En especial es dotarà de detecció automàtica en la caixa escènica i en l’espai existent 

entre el fals sostre de la platea i la coberta de l’Ateneu. 

Els sistemes de detecció i alarma d'incendi es distribueixen uniformement en les zones 

a cobrir, complint les disposicions de la norma UNE 23007:96 que els regula. 

S’instal·larà una central d’alarmes que permeti tenir com a mínim 3 sectors de control 

independitzats (Bar, Ateneu i Caixa escènica). Aquest sistema serà capaç de emetre 

missatges per megafonia (tot i que actualment no hi ha sistema de megafonia en l’ 

edifici), activar les sirenes interiors i exteriors d’avís, així com els pilots visuals d’avís 

d’emergència. 

La central d’alarmes serà analògica,  programable i podrà comunicar-se amb la central 

d’alarmes de l’Escola de música, per tal de que entre elles ordenin l’evacuació per 

motius propis o per indicació de l’altre centraleta. 

La central d’alarmes ha de permetre l’activació manual i automàtica del teló i de la 

cortina d’aigua del teló. Aquesta activació ha de poder ser executada de forma 

independent o de al mateix temps. 

d. Instal·lació automàtica d’extinció. 

Ruixadors caixa escènica  

En aplicació del CTE-DB-SI  no és necessari la instal·lació de ruixadors en la caixa 

escènica.  



 PROJECTE D’ ADEQUACIÓ DE L’ ATENEU A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIS  
 

    

35 
 

Ruixadors teló 

(veure Teló tallafocs)  

e. Teló tallafocs 

L’any 2002  es va aprovar i executar el “Projecte bàsic i d’ execució d’ adequació i 

ampliació de l’Ateneu de Sant Celoni” dintre d’aquesta adequació es va instal·lar un 

teló talla foc del qual en aquet moment no es disposa del certificat amb la següent 

descripció en el projecte “...teló tallafoc per la boca de l’ escenari d’un full de 5,5m d’ 

alt per 8,5m d’amplada amb una RF suficient pel compliment de la normativa ...” la 

normativa d’ aplicació en aquell moment era la NBE-CPI 96. 

Per tal de millorar el comportament al foc del teló així com la seva segureta i 

funcionalitat es realitzaran les següents millores: 

 Ruixadors teló 

Es proposa un sistema de cortina d' aigua tal i com indica el  CTE-DB-SI.  Com a criteri 

de disseny es fa servir el que estableix la NFPA 13 edició  2013 on es diu que la 

cortina serà tipus diluvi amb ruixadors oberts situada  dintre de l'escenari a menys de 

0,9 metres de la cortina i amb una distància entre ruixadors menor de 1,8 metres entre 

ells (1,6 en el nostre cas) els paràmetres de disseny són de 37l/metre lineal i cap 

ruixador descarregarà menys  de 56,8 l/minut. S’ adjunten càlculs i documentació 

gràfica en els annex. 

Amplada boca escenari= 8 m 

Caudal total necessari: 8m x 37 l/m=296 litres/minut 

La tipologia de ruixadors és K80 de paret amb temperatura de funcionament de 68ºC 

amb deflactor i protecció mecànica. 

El caudal mínim de cada ruixador és de 59,2 litres /minut 

Per tan la pressió en el ruixador més desfavorable és de: 

√  

On Q=59,2 i K=80 

Per tan la pressió mínima ha de ser de 0,55 bar 

Accionament del teló 

S’ampliarà el sistema d’accionament del teló amb 2 polsadors fora del sector de l’ 

escenari (actualment només hi ha un polsador i es troba dintre del sector de l’ 

escenari). També es connectarà el sistema de baixada del teló a la central de PCI per 

a que baixi automàticament si  en cas de detecció  d’ incendi i passat un temps 
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determinat no s’ ha accionat el sistema manualment.  La maniobra de pujada o 

baixada del teló s’ indicarà amb un indicador lluminós a cada sector d’ incendis.  

f. Grup de pressió 

Degut a les pèrdues de pressió de la canonada  en el cas de les BIES  més 

desfavorables es substituirà el grup de pressió existent per un de nou de les mateixes 

característiques formast per una bomba elèctrica principal  i una bomba jockey.  

g. Columna seca. 

No és necessària aquesta instal·lació contra incendis al tenir l’edifici una alçada 

d’evacuació inferior a 24 m. 

h. Hidrants exteriors. 

L’alçada d’evacuació descendent és inferior a 28 m l’ascendent és inferior a 6m. La 

superfície construïda és superior als 500 m2 i per tant és necessari comptar amb un 

hidrant cada 10.000 m2 construïts. 

Existeix hidrant en la cantonada entre els carrers Germà Emilià i Carretera Vella, que 

dóna compliment  a aquesta exigència. El hidrant és de columna humida. 

Aquest equip ubicat en l’exterior de l’edifici permet l’atac directe amb mànegues. 

L’hidrant és del tipus sota nivell de terra, connectat a la xarxa de distribució mitjançant 

brida. Disposa de mecanisme d’accionament. Està instal·lat en arqueta amb tapa de 

fundació. És del tipus 100 mm (1.000 l/min). La pressió mínima de sortida serà de 5 

bar. 

i. Ascensors d’emergència. 

L’alçada d’evacuació de l’edifici no excedeix els 50 m, per tant no és necessari la 

instal·lació d’ascensors d’emergència. 

j. Sistema d’abastament d’ aigua 

L’escomesa des de la xarxa general de distribució al sistema de contra incendis és 

independent de la escomesa de subministrament d’aigua. Existeix vàlvula de registre 

de la companyia que ha de mantenir-se oberta. 

Entre la presa de xarxa general i el peu de la columna s’instal·larà clau de pas i vàlvula 

de retenció. I el mateix a l’inici de cada muntant. 

Existirà presa d’alimentació de façana, que permetrà mitjançant canonada alimentar la 

instal·lació per mitjà de tanc de bombers en cas de tall de la xarxa general. Comptarà 

amb clau de pas i vàlvula de retenció. 
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El  tipus Abastament segons UNE 23500 es considera que per a BIES+RUIXADOS ha 

de ser CAT II. 

Les necessitats d’ aigua són de 29,9 m3/h (496 l/min) es justifica que la   xarxa es 

capaç de subministrar aquest caudal ja que és categoria 1 segons UNE23500 i per tan 

no és necessari la instal·lació de dipòsits per a garantir la reserva d’ aigua, no obstant 

s’ instal·larà un petit dipòsit de 3000 litres abans de la bomba per a assegurar el 

correcta funcionament de la mateixa. 

La connexió es realitza a la xarxa de la carretera Vella que té les següents 

característiques (DN160 i P=350kPa) i és de  categoria 1, també es manté la connexió 

existent del  carrer Sant Josep (DN90 i P=350kPa) tot i que no és té en compte a l' 

hora de realitzar càlculs. A partir de febrer de 2017 es disposarà del certificat de xarxa  

de categoria 1 per part de l’ empresa gestora de la xarxa en aquests moments només 

falten les proves de pressió estipulades en la norma que es realitzaran l’agost del 2016 

i el gener del 2017.  

k. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra 

incendis. 

Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques 

d'incendi, hidrants exteriors, polsadors manuals d'alarma i dispositius de disparament 

de sistemes d'extinció) estan senyalitzats mitjançant les corresponents senyals 

definides en la norma UNE 23033-1. Les dimensions d'aquests senyals, depenent de 

la distància d'observació, són les següents: 

De 210 x 210 mm quan la distància d'observació no és superior a 10 m. 

De 420 x 420 mm quan la distància d'observació està compresa entre 10 i 20 m. 

De 594 x 594 mm quan la distància d'observació està compresa entre 20 i 30 m. 

Els senyals seran visibles, fins i tot en cas de fallada en el subministrament elèctric de 

l'enllumenat normal, mitjançant l'enllumenat d'emergència o per fotoluminescència. Per 

als senyals fotoluminiscents, les seves característiques d'emissió lluminosa 

compleixen l'establert en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 

23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a l'establert en la norma 

UNE 23035-3:2003. 

15. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS 

Com l'alçada d'evacuació de l'edifici és inferior a 9 m, segons el punt 1.2 (CTE DB SI 

5) no és necessari justificar les condicions del vial d'aproximació, ni de l'espai de 

maniobra per als bombers, a disposar en les façanes on se situen els accessos a 
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l'edifici. No obstant això, les condicions d’accessibilitat són les que es descriuen a 

continuació. 

Aproximació i entorn. 

Es pot arribar en vehicle, als tres carrers als que dona façana l’edifici. Entre parèntesis 

l’espai de rodadora i l’espai entre edificis. 

Sant Josep (3,10 m i 6,80 m) 

Germà Emilià (4,70 m i 8 m) 

Carretera Vella (3,70 m i 9,30 m)     

Els vehicles d’emergència aparcaran a la façana del carrer Germà Emilià, en un zona 

d’aparcament reservada per càrrega i descàrrega. 

Accessibilitat per façana. 

Façana Nord C/Sant Josep:  

Planta Baixa:  

Porta de sortida d’emergència, metàl·lica cega, de 1,80 m d’amplada,  que  només 

s’obre des de l’interior.  Finestra de 4,40x1,20 m 

Façana Est C/Germà emilià: 

Planta Baixa:  

Porta d’accés al teatre de 2,80 m d’amplada, dona al vestíbul del teatre.  

Porta de sortida d’emergència del teatre, metàl·lica cega, de 2 m d’amplada,  que  no 

mes s’obra des de l’interior.   

1 porta que dona a l’escenari de 1, 80 m. 

3 finestres, que donen al bar, de 3,00x3,00 m  

Planta Primera:  

1 balcó que dona al vestíbul del teatre, de 0,90x2,00 m  

Planta Segona:  

1 balcó que dona als magatzems del teatre, de 0,90x2,00 m 

Façana Sud, Ctra. Vella: 

Planta Baixa: Abans d’accedir a les portes de l’edifici,  s’accedeix a l’espai exterior 

tancat a traves  d’una porta de barri de  3,00x1,70 m i tres esgraons. També hi ha una 

rampa d’accés per persones amb mobilitat reduïda.   

Porta d’accés al bar de 3,00 m  

2 finestres que donen al bar de 4,00x3,00 m 
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Porta corredissa metàl·lica d’accés al porxo i al pati interior de la Escola de Musica, de 

3,00x1,70m 

Franges de protecció respecte de la forest. 

Degut a l’emplaçament urbà de l’edifici, no existeix forest a l’entorn del mateix. 

 

 

 

 

 

Jordi Camps i Guarch 

Enginyer Industrial  

Tècnic àrea de territori 

Ajuntament de Sant Celoni 

  



 PROJECTE D’ ADEQUACIÓ DE L’ ATENEU A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIS  
 

    

40 
 

CÀLCULS  

  



CAIDA DE PRESION EN TUBERIAS

Cálculo de los servicios de distribución de una red de tuberias usando la fórmula de Flamand.

Simultaneidad

Formula de Flamand
J=V1'75.L.D-1'25.F
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F D Lt Ap Leq Ah K' V
(m3/h) (l/s) (mm) (m) (kPa) (m) (kPa) (m.c.a) (m) (m3/h) (l/s) (m/s) (kPa/ml) (m.c.a/ml) (kPa) (m.c.a) (kPa) (m.c.a)

1 ESCOMESA Fe 0,00032 29,9 8,30 1 2 1/2" 63,5 4 0 0,4 350,0 35,71 -2 1,00 29,9 8,30 2,62 0,531 0,054 21,9 2,24 328,1 33,48
2 AB Fe 0,00032 29,9 8,31 1 2 1/2" 63,5 35 0 3,5 328,1 33,48 0 1,00 29,9 8,31 2,62 0,532 0,054 20,5 2,09 307,6 31,39
3 BJ Fe 0,00032 12,0 3,33 1 2 1/2" 63,5 6 0 1,2 307,6 31,39 -3,5 1,00 12,0 3,33 1,05 0,108 0,011 35,1 3,58 272,5 27,81
4 JK Fe 0,00032 6,0 1,67 1 2" 50,8 6 0 1,2 272,5 27,81 0 1,00 6,0 1,67 0,82 0,092 0,009 0,7 0,07 271,9 27,74
5 BE Fe 0,00032 12,0 3,33 1 2 1/2" 63,5 6 0 1,2 307,6 31,39 0 1,00 12,0 3,33 1,05 0,108 0,011 0,8 0,08 306,8 31,31
6 ER Fe 0,00032 6,0 1,67 1 2" 50,8 6 0 1,2 306,8 31,31 0 1,00 6,0 1,67 0,82 0,092 0,009 0,7 0,07 306,2 31,24
7 EF Fe 0,00032 12,0 3,33 1 2 1/2" 63,5 8 0 1,6 306,8 31,31 0 1,00 12,0 3,33 1,05 0,108 0,011 1,0 0,11 305,8 31,20
8 FG Fe 0,00032 12,0 3,33 1 2 1/2" 63,5 8 0 1,6 305,8 31,20 0 1,00 12,0 3,33 1,05 0,108 0,011 1,0 0,11 304,8 31,10
9 GH Fe 0,00032 12,0 3,33 1 2 1/2" 63,5 4 0 0,8 304,8 31,10 -3,5 1,00 12,0 3,33 1,05 0,108 0,011 34,8 3,55 269,9 27,54

10 HI Fe 0,00032 6,0 1,67 1 2" 50,8 4 0 0,8 269,9 27,54 -3,5 1,00 6,0 1,67 0,82 0,092 0,009 34,7 3,55 235,2 24,00
11 BL Fe 0,00032 12,0 3,33 1 2 1/2" 63,5 12 0 2,4 307,6 31,39 0 1,00 12,0 3,33 1,05 0,108 0,011 1,5 0,16 306,0 31,23
12 LM Fe 0,00032 12,0 3,33 1 2 1/2" 63,5 7 0 1,4 306,0 31,23 0 1,00 12,0 3,33 1,05 0,108 0,011 0,9 0,09 305,1 31,14
13 MN Fe 0,00032 6,0 1,67 1 2" 50,8 7 0 1,4 305,1 31,14 0 1,00 6,0 1,67 0,82 0,092 0,009 0,8 0,08 304,4 31,06
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13 MN Fe 0,00032 6,0 1,67 1 2 50,8 7 0 1,4 305,1 31,14 0 1,00 6,0 1,67 0,82 0,092 0,009 0,8 0,08 304,4 31,06
14 MO Fe 0,00032 6,0 1,67 1 2 1/2" 63,5 4 0 0,8 305,1 31,14 -3,5 1,00 6,0 1,67 0,53 0,032 0,003 34,5 3,52 270,7 27,62
15 OP Fe 0,00032 6,0 1,67 1 2 1/2" 63,5 8 0 1,6 270,7 27,62 0 1,00 6,0 1,67 0,53 0,032 0,003 0,3 0,03 270,4 27,59
16 PQ Fe 0,00032 0,0 0,00 1 2 1/2" 63,5 5 0 1 270,4 27,59 0 1,00 0,0 0,00 0,00 0,000 0,000 0,0 0,00 270,4 27,59
17 BC Fe 0,00032 17,9 4,97 1 2 1/2" 63,5 30 0 6 307,6 31,39 -8 1,00 17,9 4,97 1,57 0,216 0,022 86,2 8,79 221,4 22,59
18 CD Fe 0,00032 17,9 4,97 1 2" 50,8 9 0 1,8 221,4 22,59 0 1,00 17,9 4,97 2,45 0,625 0,064 6,8 0,69 214,7 21,90
19 DSP1 Fe 0,00032 17,9 4,97 1 2" 50,8 1,6 0 0,32 214,7 21,90 0 1,00 17,9 4,97 2,45 0,625 0,064 1,2 0,12 213,5 21,78
20 SP1SP2 Fe 0,00032 14,3 3,98 1 2" 50,8 1,6 0 0,32 213,5 21,78 0 1,00 14,3 3,98 1,96 0,423 0,043 0,8 0,08 212,6 21,70
21 SP2SP3 Fe 0,00032 10,7 2,98 1 2" 50,8 1,6 0 0,32 212,6 21,70 0 1,00 10,7 2,98 1,47 0,256 0,026 0,5 0,05 212,2 21,65
22 SP3SP4 Fe 0,00032 7,2 1,99 1 2" 50,8 1,6 0 0,32 212,2 21,65 0 1,00 7,2 1,99 0,98 0,126 0,013 0,2 0,02 211,9 21,62
23 SP4SP5 Fe 0,00032 3,6 0,99 1 2" 50,8 1,6 0 0,32 211,9 21,62 0 1,00 3,6 0,99 0,49 0,037 0,004 0,1 0,01 211,8 21,62
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1. OBJETO 

El objeto del presente estudio es el cálculo del Sistema de Control de Temperatura y 
Evacuación de  humos (SCTEH) en la caja escénica de Centre Municiapar D´Expressió 
del TEATRE de Sant Celoni.. 

Las condiciones de evacuación en un centro de trabajo – edificio o establecimiento 
industrial - son determinantes para la seguridad de los trabajadores o usuarios del edificio. 
Unas condiciones de evacuación adecuadas conllevan un dimensionado acorde con la 
ocupación de cálculo, unos recorridos de salida dentro de los límites admisibles y unas 
condiciones generales de acuerdo con los requisitos (alumbrado de emergencia, 
desniveles que impliquen menos de tres peldaños, señalización, etc...). 

El incendio representa para los trabajadores un peligro de atrapamiento por el humo y los 
gases de combustión. Para que las condiciones de evacuación sean “adecuadas” la 
normativa legal que regula las condiciones de seguridad contra incendios, establece los 
criterios de dimensionamiento, recorridos y también de “evacuación de humos”. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El SCTEH ha sido diseñado según establece la norma UNE 23.585 para: 

 Mantener los caminos de accesos y evacuación libres de humos. 

 Facilitar las operaciones de lucha contraincendios al generarse una capa libe de 
humos 

 Reducir el efecto térmico sobre los elementos de la estructura portante del edificio 
y controlar la potencia térmica de los humos, reduciendo el riesgo de la combustión 
súbita generada y desarrollo total del incendio. 

 Proteger los equipamientos, mobiliarios, enseres y accesorios 

 Reducir los daños por los gases calientes y por la descomposición térmica de los 
productos.  

Según el Reglamento de Protección Contra incendios en Establecimientos Industriales 
(RPCIEI) se debe dotar de una instalación de SCTEH y ser diseñado en base a la norma 
EN-UNE 23.585. 

En el diseño del estudio se ha tenido en cuenta de forma específica la facilidad de 
instalación y acceso para las operaciones de mantenimiento.  Para satisfacer los 
programas de mantenimiento, debe preverse los accesos necesarios que faciliten las 
inspecciones periódicas de mantenimiento, así como las de limpieza y de lubricación.  

Todos los equipos instalados cumplen lo indicado en la norma UNE-EN 12.101 partes 1,2,3 
y 10 , teniendo el correspondiente marcado CE. En caso de formalizarse pedido se 
adjuntarán con la documentación final de obra. 
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3. NORMATIVA APLICADA 

La confección del presente estudio se ha basado en las siguientes normas aplicables a 
este tipo de instalaciones: 

 Norma EN-UNE 23.585. Seguridad contra incendios. Sistemas de control de 
temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de 
cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y 
evacuación de humos en caso de incendio. 

 Norma EN-UNE 23.584. Seguridad contra incendios. Sistemas de control de 
temperatura y evacuación de humos (SCTEH).  Requisitos para la instalación 
en obra, puesta en marcha y mantenimiento periódico de los SCTEH. 

 Norma EN-UNE 12.845. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 
rociadores automáticos. 

 RIPCI. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 RSCIEI. Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales. 

 UNE EN 12.101. Sistemas de control de humos. 
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4. BASES DE DISEÑO  

Como base de diseño se ha de considerar como premisa básica que los depósitos de 
humos de estudio han de tener un máximo de 2.000 m2 y una longitud máxima de 60 mts, 
según establece la norma UNE 23.585. No debiéndose superar estas superficies y 
longitudes. 

En función de las superficies y longitudes de las Zonas a proteger, se compartimentarán 
mediante barreras móviles / fijas sectorizadoras o soluciones arquitectónicas, situadas en 
sentido transversal y/o longitudinal, formando los depósitos de humos, dividiendo dichas 
zonas en sectores aproximadamente iguales, con el “cuelgue” que se justifica en los 
cálculos. 

En la figura 1 se puede observar el comportamiento del  humo sin la utilización de barreras 
sectorizadoras. El humo, por su gran movilidad y su elevada temperatura, es el principal 
elemento de propagación del incendio, poniendo en peligro la estabilidad estructural 
sometiéndola a elevadas temperaturas los elementos creando situaciones de atrapamiento 
y daño para las personas. 
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Figura 1. Comportamiento del humo en un sector sin sistema de control de temperatura y 
evacuación de humos 

 

En la figura 2 observamos como el humo queda controlado mediante el uso de las cortinas 
de humo sectorizadoras ya sean fijas o móviles, rígidas o textiles, siendo más fácil el 
control y aislamiento de gases y humos, evitando viciar las zonas colindantes.  

 El humo se acumula bajo cubierta tendiendo a evacuar hacia el exterior debido a las 
diferencias de presión y temperatura entre el local y exterior del edificio. De esta manera 
disponiendo el número y dimensión adecuado de exutorios es posible evacuar los humos 
generados controlándolos de esta forma y reduciendo notablemente la temperatura en el 
interior.  

El diseño del número de exutorios y dimensiones se justificará en el siguiente apartado nº5 
“cálculos justificativos”. 

 

Figura 2. Comportamiento del humo en un sector con cortinas sectorizadoras 
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La instalación de exutorios ya sea en cubierta o en paredes laterales ayuda al control de 
temperatura en el interior del sector favoreciendo la evacuación de humos tal y como se 
observa en las figuras 3 y 4. Es importante hacer notar que para la evacuación de un 
depósito de humos se requiere un aporte de aire del exterior (ver figura 4) el cual se puede 
obtener o bien por aberturas en el edificio como puertas, ventanas, etc. o mediante 
exutorios de los depósitos colindantes. De ahí la gran importancia del uso y el correcto 
dimensionamiento de las cortinas de humos. 

 

Figura 3. Comportamiento del humo con el uso de exutorios y cortina de humos textil 

 

Figura 4. Detalle de aporte de aire nuevo para extracción de humo en sector de humos. 

 



5. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS SCTEH

Ref. Proyecto 33/4408
Cliente AJUNTAMENT DE SANT CELONI
Descripción CENTRE MUNICIPA D´EXPRESSIÓ

Diseño según UNE 23.585
*Las superficies de zonas de humos no podran sobrepasar los 2000 m2
*La longitud maxima de una zona de humos es de 60 m

Superfíce de la nave (m2) 128,00
Num. Depósitos de humo 1,00
Num. Cortinas de humo 0,00
Categoria del incendio 3

Valores de perímetro (Wf) y área de fuego (Af)

En caso de superar las alturas críticas y existir rociadores los valores de perímetro de fuego y superficie de fuego:

Dimensiones normalizadas del incendio (almacenaje con estantes, con rociadores

Rociadores en techo
Rociadores en techo y niveles
intermedios

Af= 4/3 h (w+x) Af= 2/3 h (w+x)
Wf= 2 (w+4x) Wf = w + 4x

En caso de superar las alturas críticas y no existir rociadores los valores de perímetro de fuego y superficie de fuego:

Valores máximos sin rociadores
Wf 36 m
Af 81 m2

Ensanche del incendio en altura

= anchura w de las estanterias
x= 2/3 h tan15º = 0,18 h (metros)

Anchura del incendio en la base
Ensanche del incendio en altura

Superficie del incendio (m2)



Según tablas considerando la categoria del incendio se ha obtenido los siguientes valores para el presente proyecto:

Area (A) 36
Perímetro (P) 24

Los datos de partida del diseño para la realización de los cálculos son:

Altura máxima 13,6
Altura mínima 10
Altura media 11,80
Altura libre de humos 3,8
Espesor capa de humos 8,00

Carga calorífica o calor liberado considerado (qf):

qf (Kw / m2) 625

Una vez obtenidos los datos de partida se procede al cálculo del caudal másico de humos:

Mf 33,78

La masa circulante del flujo de calor convectivo que entra en en los gases de los humos de la capa flotante:

Qf 18

La temperatura media de la capa de humos en el interior del local:

θf 529,71
822,86
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Siendo el caudal de humos total a extraer:

Vx 80,39

La superfície total aerodinámica necesaria de exutorios en cubierta es:

5,56

Siendo el coeficiente aerodinámido de descarga del exutorio escogido:

Cv 0,65

De lo que se obtiene una superficie útil geométrica de:

Av 8,55

De la extensa gama de exutorios PREFIRE-LAMILUX la cual se puede consultar en nuestra web www.prefire.es se ha escogido
el siguiente modelo de exutorio:
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el siguiente modelo de exutorio:

Modelo / referencia F-100
Ancho (m) 1,25
Largo (m) 2,5
Superficie geométrica 3,1
Superficie aerodinámica 2,0

Por tanto el número de exutorios previsto instalar es:

Cantidad de exutorios 3

Realizando la comprobación del valor crítico de extracción por exutorio para evitar el efecto vórtice se obtiene:

Mcrit 250,6

Siendo el número requerido de puntos de extrannción N:

N ≥ 0,1

Por tanto el número de exutorios proyectado es el adecuado para cada depósito de humos, evitando de esta manera la producción
del efecto vórtice, siendo la extracción eficiente

1

5.025.0
1 )(05.2

T
DdTgM vnambamb

crit





critM
MN 1



A continuación se adjunta tabla resumen con los datos de partida y los datos obtenidos:

TABLA DE RESULTADOS

Datos de partida

Categoria del riesgo 3
Altura media de la nave (m) 11,8
Perímetro de fuego (m) 24
Superficié de fuego (m2) 36
Altura de riesgo a proteger (m) 3,3
Altura libre de humos (m) 3,8
Espesor de la capa de humos (m) 8

Calculos justificativos

Temperatura ambiente (ºK) 293
Calor especifico aire a Tª amb. (KJ/Kg ºk) 1,006
Densidad aire Tª ambiente  (Kg/m3) 1,18
Superficie flujo de calor (m2) 36
Temperatura media  gases (ºK) 822,86
Caudal másico de humos (Kg/s) 33,78
Valor crítico de extracción (Kg/s) 250,61
Caudal total de humos extraidos (m3/s) 80,39

Extracción necesaria

Mínimo puntos de extracción 0,1
Efecto vórtice (m2) 33,78
AvCv 5,56
Cv 0,65
Superficie útil exutorios (m2) 8,55

Cantidad de exutorios necesarios y dimensiones

Número de exutorios 3
Ancho (m) 1,25
Largo (m) 2,5

Cantidad TOTAL exutorios necesarios y dimensiones

Número de sectores 1
Total EXUTORIOS 3

Total EXUTORIOS 4

Nº REJAS DE APORTACION DE AIRE.

TOTAL REJAS 200mm  X 1814 mm 2

Debido a la perdida de coeficiente por la viga intermedia tenemos que suplementar la superficie con 1 exutorio 
sumplementario.
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6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL  EXUTORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción técnica del material ofertado 

Exutorio F-100 CI-System PREFIRE-LAMILUX  para el control de temperatura y evacuación de 
humos (SCTEH): 

 Marcado CE según UNE-EN 12101 Sistemas para el control de humos y calor. Parte 2: 
Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y calor con los siguientes  
valores: CE 

REQUISITOS VALORES EXUTORIO F-100 
Apertura del aireador “exutorio “ Tipo B:  OPEN/CLOSE 

Se puede abrir pasándolos a la posición abierta de 
incendio y cerrar a distancia. 

Confiabilidad (Re) Re 1000 
Carga de viento (WL) WL 1584 
Apertura con carga de nieve (SL) SL 500 
Resistencia al calor (B) B 300 
Baja temperatura ambiente (T) T-15 
Coeficiente aerodinámico (Cv) Cvw con influencia de vientos laterales 

 
 Los exutorios de cubierta deberán tener Certificado los ensayos de vientos laterales CvW. 

Los equipos con CVo solo se instalarán en fachadas. UNE-EN 12101-2:2003 Anexo B.2.5 
 

 El área y la forma de superficie geométrica deben cumplir los límites determinados con el 
aparato de ensayo en el ensayo de exposición al calor. Los lados no deben superar los 
2,5 m de longitud y la proporción de altura respecto a la longitud debe ser de 5:1 como 
máximo. UNE-EN 12101-2:2003 punto 4.4 
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 No utilizar exutorios de lamas/rejillas con clasificación inferior a SL500 en lugares que se 

alcancen temperaturas bajo cero. UNE-EN 12101-2:2003 Punto 7.2.2 
 
 Marcado CE según UNE-EN 1873-2006 Accesorios para Cubiertas 

 
 Con aislamiento térmico y acústico según requerimientos del Código Técnico de la 

Edificación (CTE) cumpliendo los requisitos de Eficiencia Energética. La consideración de 
la efectividad del uso de la energía nos permite encontrar el punto óptimo entre la energía 
consumida, la energía producida y los recursos utilizados. Los edificios energéticamente 
eficientes hacen que se minimice el uso de energías manipuladas, para obtener un ahorro 
económico conseguido gracias al uso racional de la energía. 

 
 ISO 21927-2: exutorio de evacuación de humo y calor ensayado según la norma mundial 

de productos para equipos de evacuación de humo y calor (eléctrica y neumática). 

 El exutorio CI-System F-100 satisface todos los requisitos de la EnEV 2012 futura norma 
de prescripción de ahorro de energía, logrados mediante un sistema interior de sellado 
doble de varios niveles, partes superiores de acristalamiento de varias valvas y perfiles de 
marco innovadores y rígidos. También ofrecemos máxima durabilidad gracias al nuevo 
sistema de marco modular con refuerzo parcial de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 

Composición del exutorio PREFIRE LAMILUX CI-System F-100  de aporte de luz natural y 
altos valores de Eficiencia Energética 

CÚPULA 

Cúpula en PETG (Copoliéster de polietilentereftalato 
de glicol)  de doble capa, translúcida, ensamblada 
en marco perimetral de PVC, sin tornillería que 
atraviese la cúpula, evitando roturas del plástico 
debido a las dilataciones del mismo causadas por el 
cambio de temperaturas. Perfiles optimizados de 
marcos de engaste que aumentan la estabilidad y la 
rigidez frente a torsiones. Ranuras funcionales para 
la absorción segura de cargas en la zona de 
bisagras y nuevo sistema de sellado doble de varios niveles que aumenta la estanqueidad del 
sistema, la protección acústica y el aislamiento térmico. 

Las líneas isotérmicas optimizadas para zonas termoaislantes continuas sin puntos débiles 
forman la protección térmica perfecta en todas las 
zonas de la estructura completa, lo que pone de 
relieve su máxima eficiencia energética. 
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PREFIRE-LAMILUX llama a este concepto de producto sin puentes térmicos TIP (Total 
Insulated Product). 

 

Datos técnicos de la cúpula 
Valor de aislamiento térmico acristalamiento (Ug) Ug=0,9 W(m2K) 
Valor de aislamiento térmico marco W(Uf) Uf= 1,0 W/(m2K) 
Valor de aislamiento acústico (dB) dB= 24 
Valor de transmisión de luz 0% 
Categoría de inflamación según S/EN 13501 E0 
  

 

ZÓCALO de 30 cm inclinado con cúpula SANDWICH 32dB o SANDWICH sin aislamiento 
aústico. 

Zócalo de poliéster reforzado con fibras de PREFIRE-LAMILUX  que no contienen CFC, está 
totalmente pigmentadas en blanco y están aisladas térmicamente con  resina rígida de 
poliuretano. Asimismo, presentan un sellado resistente a las condiciones climatológicas. Los 
zócalos no gotean al arder. 

Hay la posibilidad bajo pedido de acoplar conexiones seguras de herrajes y equipos de 
protección individual (EPI) conforme a UNE EN 795-1996 Protección contra caídas de altura. 

Datos técnicos zocalo 
Valor de aislamiento térmico acristalamiento (Ug) Uf=1,0 W(m2K) 

 

SISTEMA APERTURA EXUTORIO 

Cilindro neumático de doble efecto con enclavamiento de seguridad que garantiza la posición 
de apertura del equipo, incluso con posteriores pérdidas de presión en la línea que afectasen a 
la instalación, con válvula de doble efecto que permite la conexión simultánea con el cuadro de 
control para el uso del exutorio para ventilación diaria 

Sistema autónomo de apertura en caso de emergencia compuesto por fusible calibrado a 72ºC 
(se puede variar la temperatura a petición previa) con botellín de CO2 y pistón que garantiza la 
apertura del exutorio de forma independiente en caso de que se alcance dicha temperatura y 
no hayan actuado los sistemas automáticos de detección de incendio. 
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7. DESCRIPCIÓN DE CORTINA DE HUMOS 

Para la división del sector en 2 depósitos de humos máximos de 2.000 m2 y longitud 
máxima de 60 mts se propone la instalación de cortinas de humo marca PREFIRE, modelo 
SUPERCOIL FIX. 

La Cortina protectora contra el humo textil tipo Supercoil FIX de la firma PREFIRE para la 
sectorización y canalización de los humos producidos en un incendio, diseñadas de 
acuerdo con la norma europea aplicable a este tipo de instalación según la norma europea 
aplicable a sistemas de control de humos UNE EN 12101-1. 

La cortina consiste de un tejido de fibras de lana de vidrio. La tela es continua, no tiene 
solapes, por lo que incrementa la hermeticidad del sistema adaptándose a los 
requerimientos de la norma UNE 12101-1. Por la parte inferior se coloca contrapeso (varilla 
metálica para mantener la rigidez del conjunto). 

A continuación se muestra un ejemplo de instalación similar realizadas con la cortina 
modelo Supercoil FIX de PREFIRE. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

1. DADES DE L’OBRA 
1.1 Tipus d’obra 
Adequació de l’ equipament municipal ateneu a la normativa contra incendis per a un 
us polivalent 
 

1.2 Situació  
Teatre Ateneu de Sant Celoni  Carretera Vella, 25, 08470 Sant Celoni, Barcelona  938 
64 12 13 
 

1.3 Promotor 

El promotor d’aquesta obra és: 

Nom fiscal: Ajuntament de Sant Celoni 

NIF: P0820100F 

Adreça: Plaça de la Vila, 1 

Població: Sant Celoni 

CP: 08470 

Telèfon: 93 846 12 00 

Representant legal: Sr. Francesc Deulofeu i Fontanillas, alcalde de l’Ajuntament de 

Sant Celoni 

 

1.4 Tècnic autor del projecte 
Ha estat redactat per l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Sant Celoni. 

 

1.5 Tècnic redactor del projecte 
Ha estat redactat per l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Sant Celoni. 

 

1.6 Pressupost d’execució de l’obra 

El pressupost general és de cent quinze mil set-cents dinou coma cinquanta-nou euros   

(115.719,59€) amb l’IVA inclòs 

 
1.7 Durada de les obres, fases i número de treballadors punta 

S’estima el termini d’execució de les obres 60 dies. 

Es considera que es realitzarà la obra en una única fase. 

El número de treballadors punta serà de 10. 
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1.8 Materials previstos en la instal·lació 

Tots els materials components de la instal·lació són coneguts i no suposen cap risc 

addicional tant per a la seva composició com per a les seves dimensions. Quant a 

materials auxiliars a la construcció o producte, no es preveu d’altres que el coneguts i 

no tòxics. 

 

2. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
2.1 Topografia. Característiques del terreny 

Al tractar-se de la realització d’una instal·lació en la via pública, la geografia del terreny 

no suposa cap perill o dificultat afegida, donat que sempre es treballarà del terreny llis, 

pla i pavimentat. 

 
3. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 
En aquest apartat es descriuran les prescripcions a complir per donar compliment al 

Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut a les obres de construcció. 

 

3.1 Introducció 

Aquest estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així 

com a informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directius bàsiques a l’empresa constructora per dura a terme 

les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el 

seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel qual 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l’article 7è i en aplicació d’aquest estudi de Seguretat i Salut, el contractista 

ha d’elaborar un Pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest document. 

Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències pel 

seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al llibre d’incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix, es recorda que, segons l’article 15è del Reial Decret, els contractistes i 

sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada 

de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 



 
Adequació Ateneu a la normativa contra incendis 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 

laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 

d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de 

la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment comunicant-lo a la inspecció 

de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractista i representants dels 

treballadors. 

Es responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i subcontractista (art. 11è). 

 

3.2 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 

recollits en l’article 15è de la “Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 

8 de noviembre)” durant l’execcuó de l’obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d’accés i la determinació e les vies o zones de desplaçament 

o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte 

de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 

treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 

perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos emprats. 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 

s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

i) La cooperació entre els contractistes subcontractista i treballadors autònoms. 
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j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 

activitat que es realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/1995 són els 

següents: 

1- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d’acord amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l’origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 

dels llocs de treball, l’elecció dels equips i mètodes de treball i producció, per 

tal de reduir el treballs monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 

salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treballs. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

3- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per a garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada pugin accedir a les zones 

de risc greu o específic. 

4- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 

es tindran en compte els riscons addicionals que poguessin implicar determinades 

mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud els esmentats 

riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 

alternatives més segures. 

5- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir 

com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte 

dels seus treballadors, els treballadora autònoms respecte d’ells mateixos i les 
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societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la 

prestació del seu treball personal. 

 
3.3 Identificació dels riscos 
Sense prejudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 

establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs d¡’obra, tot i considerant que 

alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o be ser 

aplicables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos mes usuals a les obres, com ara son, 

caigudes. talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la 

postura més adient per tal que es realitzi. 

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 

d’edificacions veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment,....) 

 

3.3.1. Instal·lacions 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes,..) 

- Talls i punxades 

-Cops i ensopegades 

- Contactes elèctrics, directes o indirectes 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Caiguda de pals i antenes 

 

3.4. Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 

més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 

maquinaria i les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar 

homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment,..) 
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3.4.1. Mesures de protecció col·lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

feines i circulacions dins l’obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

. Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 

i descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

- Utilització de paviments antilliscants 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals. 

- Protecció de forats i façanes per evitat la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 

3.4.2. Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o protecció de partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat. 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d’ancoratge segurs per a poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 

utilització del qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

- Utilització de mandils. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs 

amb perill d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 

 

3.4.3. Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 

d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar. 
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 - Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació 

amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes(xarxes, lones) 

 

3.5. Primers auxilis 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material a la normativa vigent. 

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 

s’haurà de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben 

visible, d’una llista amb telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 

ambulàncies, taxis,.. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

4. Normativa aplicable 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92) Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de Construcción temporales o 

móviles. 

 -RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)  Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción.   Transposició de la directiva 

92/57/CEE   Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i 

Higiene en   projectes d’edificació i obres públiques. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)   Prevención de riesgos laborales. 

 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)  Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)   Disposiciones mínimas en materia de 

señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)    Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo.   En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el 

RD 1627/1997 l’esmenta en quant a escales de mà.  Modifica i deroga alguns capítols 

de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.09/03/1971) 

- O de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)   Reglamento de Seguridad e Higiene del 

Trabajo en la Industria de la construcción. Modificacions: O de 10 de diciembre de 

1953 (BOE:22/12/53) O de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Arts. 100 a 105 derogats per O. De 20 de gener de 1956 
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- O de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap VII, art. 66 a 74 (BOE: 03/02/40). 

Reglamento general sobre Seguridada e Higiene. 

- O de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4,  183 a 291 y anexos I y II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y 

cerámica. Correcció d’errades: BOE. 17/10/70. 

- O de 20 de septiembre de 1986 (BOE. 13/10/86)   Modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. 

Correcció d’errades: BOE: 31/10/86 

- O. De 16 de diciembre d 1987 (BOE: 29/12/87)   Nuevos modelos para notificación 

de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 

- O. De 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)   Señalización, balizamiento, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

- O de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)   Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a 

grúas-torre desmontables para obras.   Modificació: O. De 16 d’abril de 1990 (BOE: 

24/04/90) 

- O. De 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)   Reglamento sobre seguridad de los 

trabajos con riesgo de amianto.  

- O. De 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)   Normas complementarias del 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)  Protección a los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

- O. De 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)   Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el trabajo   Correcció d’errades: BOE 06/04/71   Modificació : BOE: 

02/11/89. Derogats alguns capítol per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 487/1997, RD 

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

- O. De 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)   S’aprova el model de Llibre 

d’incidències en obres de construcció. 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamenarias para distintos medios 

de protección personal de trabajadores. 

- R. De 14 diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): NR MT-1: Cascos no metálicos. 

- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N R MT-2: Protectores auditivos. 

 - R de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N R MT-3: Pantallas para soldadores. 

Modificació: BOE: 24/10/75 

-R de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N R MT-4: Guantes aislantes de 

electricidad. Modificació: BOE: 25/10/75 
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- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N R MT-5: Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos. 

- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N R MT-6: Banquetas aislantes de 

maniobras. 

- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N R MT-7: Equipos de protección personal 

de vías respiratorias: Filtros mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75 

- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N R MT-9: Equipos de protección personal 

de vías respirtorias: mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE 30/10/75 

-R de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N R MT-10: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco.     

Modificació: BOE: 01/11/75 

 

 

Jordi Camps 

Enginyer Industrial  

Sant Celoni, juliol de 2016 
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1. Prescripcions sobre els materials 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per al 

control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a 

l'obra d'acord amb l'especificat en l'article 7.2. del CTE, en el present projecte 

s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, 

equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que 

sobre ells s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així 

mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells 

estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del 

Plec. Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que 

estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, 

emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà 

segons l'article 7.2. del CTE: 

El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb 

l'article 7.2.1. 

El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, 

segons l'article 7.2.2. 

El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3. 

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als 

subministradors de productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, 

aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del 

Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de 

qualitat de l'obra. 

El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les 

condicions exigides, independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi 

per a l'acceptació dels mateixos. 

El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient 

antelació, la procedència dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho 

sol·liciti el Director d'Execució de l'Obra, les mostres i dades necessàries per a decidir 

sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de 

la seva ocupació en obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni 

es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en 

obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer 
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reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de 

l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del Contractista. 

El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de 

la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció 

absoluta dels mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la seva 

idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests 

efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 

1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat 

per la seva incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i enginyeria 

civil que tinguin incidència sobre els següents requisits essencials: 

Resistència mecànica i estabilitat. 

Seguretat en cas d’incendi. 

Higiene, salut i medi ambient. 

Seguretat d’utilització. 

Protecció contra el soroll. 

Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques 

relacionades amb los requisits essencials continguts en les Normes Harmonitzades 

(EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

Que s'ha complit el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la 

corresponent Decisió de la Comissió Europea. 

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent 

en matèria d’indústria la que s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del Director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que 

entren en l'obra estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de 

ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Real Decret 1630/1992 pel 

qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construcció 

89/106/CEE. 

El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d'una 

informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

En el producte pròpiament dit. 

En una etiqueta adherida al mateix. 

En el seu envàs o embalatge. 
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En la documentació comercial que l'acompanya. 

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles 

localitzacions una sèrie d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les 

quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada família de 

productes, entre les que s'inclouen: 

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 

el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 

la direcció del fabricant 

el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 

les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el 

producte 

el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 

el nombre de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per diverses 

els nombres de totes elles la designació del producte, el seu ús previst i la seva 

designació normalitzada 

informació addicional que permeti identificar les característiques del producte 

atenent les seves especificacions tècniques 

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un 

format, tipus de lletra, color o composició especial, havent de complir únicament les 

característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles 

presenti l'esment "Prestació no determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat 

membre no té requisits legals per a una determinada característica i el fabricant no 

desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 

1.2. Formigons 

1.2.1. Formigó estructural 

1.2.1.1. Condicions de subministrament 

El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a 

aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en les condicions estipulades, 

sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen acabades 

de pastar. 

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en 

pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del 

volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora 

mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 
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Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter 

endurit, per a això es netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova 

massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar desperfectes o 

desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a 

l'homogeneïtat del formigó. 

El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o 

en equips amb o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i 

arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el 

transport i la descàrrega. 

1.2.1.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció 

Facultativa, qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació 

aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els 

següents documents: 

Abans del subministrament: 

Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament. 

Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert 

en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

Durant el subministrament: 

Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les 

instal·lacions d'obra, anirà acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà en 

tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en la qual haurien de figurar, com a 

mínim, les següents dades: 

Nom de la central de fabricació de formigó. 

Nombre de sèrie del full de subministrament. 

Data d'entrega. 

Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 

Especificació del formigó. 

En cas que el formigó es designi per propietats: 

Designació. 

Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una 

tolerància de ±15 kg. 

Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

En cas que el formigó es designi per dosificació: 

Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
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Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

Tipus d'ambient. 

Tipus, classe i marca del ciment. 

Consistència. 

Grandària màxima de l'àrid. 

Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 

Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, 

en cas contrari, indicació expressa que no conté. 

Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 

Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de 

formigó fresc. 

Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que 

procedeixi a la descàrrega. 

Hora límit d'ús per al formigó. 

Després del subministrament: 

El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb 

poder de representació suficient. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

1.2.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions 

es realitzin d'una manera contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les 

degudes precaucions per a evitar la disgregació de la barreja. 

1.2.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la 

col·locació del formigó, no ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota 

condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà de 

ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del 

formigó, augmentin el temps d'enduriment. 

Formigonat en temps fred: 

La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle 

o encofrat, no serà inferior a 5°C. 

Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la 

temperatura de les quals sigui inferior a zero graus centígrads. 
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En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de 

les quaranta-vuit hores següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de 

zero graus centígrads. 

En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de 

gelades, s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i 

primer enduriment del formigó, no es produiran deterioracions locals en els elements 

corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques 

resistents del material. 

Formigonat en temps calorós: 

Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se 

suspendrà el formigonat, tret que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, 

s'adoptin mesures especials. 

1.3. Acers per a formigó armat 

1.3.1. Acers corrugats 

1.3.1.1. Condicions de subministrament 

Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i 

l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. 

1.3.1.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció 

Facultativa, qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació 

aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els 

següents documents: 

Abans del subministrament: 

Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament. 

Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que 

garanteixin el compliment de les següents característiques: 

Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 

Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 

Aptitud al doblegat simple. 

Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de 

complir els requisits dels assajos de fatiga i deformació alternativa. 

Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació 

d'adherència, en el qual constarà, almenys: 

Marca comercial de l'acer. 
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Forma de subministrament: barra o rotllo. 

Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels 

ressalts. 

Composició química. 

En la documentació, a més, constarà: 

El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, 

declaració d'estar acreditat per a l'assaig referit. 

Data d'emissió del certificat. 

Durant el subministrament: 

Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 

Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema 

d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant. 

La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus 

d'acer mitjançant engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les 

barres corrugades haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen 

informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o 

procedeixi d'operacions de redreçat prèvies al seu subministrament, haurà d'indicar-se 

explícitament en la corresponent fulla de subministrament. 

En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de 

l'acer, es precisi de procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant 

haurà d'indicar-los. 

Després del subministrament: 

El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb 

poder de representació suficient. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la 

Direcció Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que 

avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de 

qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 

Identificació de l'entitat certificadora. 

Logotip del distintiu de qualitat. 

Identificació del fabricant. 

Abast del certificat. 

Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 

Nombre de certificat. 

Data d'expedició del certificat. 
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Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció 

del nivell de garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és suficient 

per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han 

d'efectuar-se. 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus 

resultats acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de 

confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en 

el laboratori com de la realització dels assaigs. 

Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la 

seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

1.3.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra 

la pluja i de l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva 

ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades segons els seus tipus, 

qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilitat. 

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període 

d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat 

d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la 

superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant 

això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després 

d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% 

respecte el pes inicial de la mostra. 

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar 

exemptes de substàncies estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, 

pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o la seva 

adherència. 

L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar 

d'unes instal·lacions que permetin desenvolupar, almenys, les següents activitats: 

Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 

Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo. 

Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 
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1.3.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions 

relatives als espessors de recobriment. 

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures 

amb altres metalls de molt diferent potencial galvànic. 

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) 

que continguin ions despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions 

superiors a les establertes. 

1.3.2. Malles electrosoldades 

1.3.2.1. Condicions de subministrament 

Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i 

l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. 

1.3.2.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció 

Facultativa, qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació 

aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els 

següents documents: 

Abans del subministrament: 

Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament. 

Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del 

fabricant signat per persona física amb representació suficient i que abasti totes les 

característiques contemplades en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives. 

Durant el subministrament: 

Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 

Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema 

d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant. 

Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus 

d'acer emprats en la malla mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de 

corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades o els filferros, si escau, haurien de 

dur gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen 

i el fabricant. 

Després del subministrament: 

El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb 

poder de representació suficient. 
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Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la 

Direcció Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que 

avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de 

qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 

Identificació de l'entitat certificadora. 

Logotip del distintiu de qualitat. 

Identificació del fabricant. 

Abast del certificat. 

Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 

Nombre de certificat. 

Data d'expedició del certificat. 

Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció 

del nivell de garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és suficient 

per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han 

d'efectuar-se. 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus 

resultats acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de 

confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en 

el laboratori com de la realització dels assaigs. 

Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la 

seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

1.3.2.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra 

la pluja, i de l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva 

ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades segons els seus tipus, 

qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la necessària traçabilitat. 

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període 

d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat 

d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la 

superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant 

això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després 



 PROJECTE D’ ADEQUACIÓ DE L’ ATENEU A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIS  

 

d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% 

respecte el pes inicial de la mostra. 

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar 

exemptes de substàncies estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, 

pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o la seva 

adherència. 

1.3.2.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions 

relatives als espessors de recobriment. 

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures 

amb altres metalls de molt diferent potencial galvànic. 

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) 

que continguin ions despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions 

superiors a les establertes. 

1.4. Morters 

1.4.1. Morters fets en obra 

1.4.1.1. Condicions de subministrament 

El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar: 

En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi 

alteració. 

O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge 

que garanteixin la seva perfecta conservació. 

La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de 

transport i emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta conservació. 

L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable. 

1.4.1.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de 

pastat especificats per al pastat en obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de 

pastat s'amida a partir del moment en el qual tots els components s'han addicionat. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la normativa vigent. 

1.4.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es 

troben exposats a l'acció d'aquest últim, la barreja veurà reduït el nombre de fins que 
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la componen, deteriorant les seves característiques inicials i, per tant, no podrà ser 

utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters secs en sitges. 

1.4.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades 

propietats, com la resistència al gel i el contingut de sals solubles en les condicions de 

servei en funció del grau d'exposició i del risc de saturació d'aigua. 

En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, 

es prendran les mesures oportunes de protecció. 

El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La 

barreja ha de ser batuda fins a aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 

minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre una plataforma impermeable i 

neta, realitzant com a mínim tres batudes. 

El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, 

durant aquest temps se li podrà agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. 

Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es rebutjarà. 

1.4.2. Morter per acabat i lliscat 

1.4.2.1. Condicions de subministrament 

El morter s'ha de subministrar en sacs de 25 o 30 kg. 

Els sacs seran de doble fulla de paper amb làmina intermèdia de polietilè. 

1.4.2.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que 

compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 

conformitat. 

Haurien de figurar en l'envàs, en l'albarà de subministrament, en les fitxes 

tècniques dels fabricants, o bé, en qualsevol document que acompanyi al producte, la 

designació o el codi de designació de la identificació. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la normativa vigent. 

1.4.2.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

Es podrà conservar fins a 12 mesos des de la data de fabricació amb 

l'embalatge tancat i en local cobert i sec. 
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1.4.2.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

Es respectaran, per a cada pastat, les proporcions d'aigua indicades. Amb la fi 

d'evitar variacions de color, és important que tots els pastats es facin amb la mateixa 

quantitat d'aigua i de la mateixa forma. 

Temperatures d'aplicació compreses entre 5°C i 30°C. 

No s'aplicarà amb insolació directa, vent fort o pluja. La pluja i les gelades 

poden provocar l'aparició de taques i carbonatacions superficials. 

És convenient, una vegada aplicat el morter, humitejar-lo durant les dues 

primeres setmanes a partir de 24 hores després de la seva aplicació. 

Al revestir àrees amb diferents suports, es recomana col·locar malla. 

1.5. Conglomerants 

1.5.1. Ciment 

1.5.1.1. Condicions de subministrament 

El ciment es subministra a granel o envasat. 

El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars 

adequats, amb l'hermetisme, seguretat i emmagatzematge tals que garanteixin la 

perfecta conservació del ciment, de manera que el seu contingut no pateixi alteracions, 

i que no alterin el medi ambient. 

El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, 

per facilitar tant la seva càrrega i descàrrega com la seva manipulació, i així permetre 

millor tracte dels envasos. 

El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. 

Es recomana que, si la seva manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva 

temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a mà, no excedeixi de 40°C. 

Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà 

de comprovar, amb anterioritat a l'ocupació del ciment, que aquest no presenta 

tendència a experimentar aquest fenomen. 

1.5.1.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que 

compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 

conformitat. 

Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el 

subministrador aportarà un albarà que inclourà, almenys, les següents dades: 

1. Nombre de referència de la comanda. 

2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment. 

3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora. 
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4. Designació normalitzada del ciment subministrat. 

5. Quantitat que es subministra. 

6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al 

marcatge CE. 

7. Data de subministrament. 

8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula). 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08). 

1.5.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en 

particular, la seva contaminació amb altres ciments de tipus o classe de resistència 

diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i tenir un sistema o mecanisme 

d'obertura per a la càrrega en condicions adequades des dels vehicles de transport, 

sense risc d'alteració del ciment. 

En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o 

plataforma similar, en locals coberts, ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició 

directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions en les quals els envasos puguin 

estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant el seu 

emmagatzematge que puguin malmetre l'envàs o la qualitat del ciment. 

Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment 

disposaran dels dispositius adequats per a minimitzar les emissions de pols a 

l'atmosfera. 

Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, 

l'emmagatzematge del ciment no ha de ser molt perllongat, ja que pot meteoritzar-se. 

L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un mes, 

respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període 

d'emmagatzematge és superior, es comprovarà que les característiques del ciment 

continuïn sent adequades. Per a això, dintre dels vint dies anteriors a la seva ocupació, 

es realitzaran els assajos de determinació de principi i fi d'enduriment i resistència 

mecànica inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) 

sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure els 

terrossos que hagin pogut formar-se. 
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1.5.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús 

al que es destinin, les condicions de posta en obra i la classe d'exposició ambiental del 

formigó o morter fabricat amb ells. 

Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters 

convencionals, quedant exclosos els morters especials i els monocapa. 

El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en 

obra dels productes que els contenen, entre les quals cap destacar: 

Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent. 

Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, 

projectat, etc. 

Les classes d'exposició ambiental. 

Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la 

característica addicional de resistència a sulfats. 

Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua 

de mar quan es vagin a emprar en els ambients marí submergit o de zona de carrera 

de marees. 

En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir 

reaccions àlcali-àrid, s'utilitzaran els ciments amb un contingut d'alcalins inferior a 

0,60% en massa de ciment. 

Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs. 

Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de 

resistència que sigui possible i compatible amb la resistència mecànica del formigó 

desitjada. 

1.5.2. Guixos i escaioles per a revestiments continus 

1.5.2.1. Condicions de subministrament 

Els guixos i escaioles s'han de subministrar a granel o ensacats, amb mitjans 

adequats perquè no sofreixin alteració. 

1.5.2.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que 

compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 

conformitat. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la normativa vigent. 
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Inspeccions: 

Per al control de recepció s'establiran partides homogènies procedents d'una 

mateixa unitat de transport (camió, cisterna, vagó o similar) i que provinguin d'una 

mateixa fàbrica. També es podrà considerar com partida el material homogeni 

subministrat directament des d'una fàbrica en un mateix dia, encara que sigui en 

diferents lliuraments. 

A la seva arribada a destinació o durant la presa de mostres la Direcció 

Facultativa comprovarà que: 

El producte arriba perfectament envasat i els envasos en bon estat. 

El producte és identificable amb l'especificat anteriorment. 

El producte estarà sec i exempt de grumolls. 

1.5.2.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

Les mostres que han de conservar-se en obra, s'emmagatzemaran en la 

mateixa, en un local sec, cobert i tancat durant un mínim de seixanta dies des de la 

seva recepció. 

1.6. Materials ceràmics 

1.6.1. Maons ceràmics per revestir 

1.6.1.1. Condicions de subministrament 

Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets. 

Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la 

humitat ambient. 

La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els 

palets prop dels pilars de l'estructura. 

1.6.1.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que 

compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 

conformitat. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la normativa vigent. 

1.6.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin 

aportaments d'aigua, ni es recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de 

l'obra que els puguin tacar o deteriorar. 
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Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir 

humitat, sals solubles, etc., provocant en la posterior posta en obra l'aparició de taques 

i eflorescències. 

Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, 

preservant-los d'accions externes que alterin el seu aspecte. 

S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe. 

El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la 

seva manipulació ha de ser curosa, evitant frecs entre les peces. 

Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i 

disposarà de doll d'aigua sobre el disc. 

Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, 

deixant assecar el maó abans de la seva posta en obra. 

Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, 

especialment cada vegada que es canviï de color de maó. 

1.6.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra. 

1.6.2. Rajoles ceràmiques 

1.6.2.1. Condicions de subministrament 

Les rajoles s'han de subministrar empaquetades en caixes, de manera que no 

s'alterin les seves característiques. 

1.6.2.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que 

compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 

conformitat. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la normativa vigent. 

1.6.2.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge, en llocs protegits 

d'impactes i de la intempèrie. 

1.6.2.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

Col·locació en capa gruixuda: És el sistema tradicional, pel que es col·loca la 

ceràmica directament sobre el suport. 

No es recomana la col·locació de rajoles ceràmiques de format superior a 

35x35 cm, o superfície equivalent, mitjançant aquest sistema. 
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Col·locació en capa fina: Es un sistema més recent que la capa gruixuda, pel 

que es col·loca la ceràmica sobre una capa prèvia de regularització del suport, ja 

siguin enfoscats en les parets o bases de morter en els sòls. 

1.7. Prefabricats de ciment 

1.7.1. Rajoles de terratzo 

1.7.1.1. Condicions de subministrament 

Les rajoles s'han de transportar en els mateixos palets o paquets 

d'emmagatzematge utilitzats en fàbrica, fleixades i amb les seves arestes protegides, 

per a evitar qualsevol desperfecte que es pugui produir en la càrrega, transport i 

descàrrega. 

1.7.1.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que 

compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 

conformitat. 

El fabricant inclourà en l'albarà/factura la identificació del producte, que es 

correspondrà amb la que duguin els palets o paquets. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la normativa vigent. 

Inspeccions: 

En el moment del lliurament d'una partida, el receptor donarà la seva 

conformitat a la quantitat, identificació del producte i aspecte (defectes superficials i 

color) del material rebut. 

1.7.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

Es descarregaran els palets dels camions mitjançant pinces o elements 

adequats, evitant-se, en tot moment, balancejos excessius dels palets suspesos, 

perquè no rebin cops. 

Evitar qualsevol deterioració de la cara vista en l'emmagatzematge en obra, 

manipulació i col·locació. 

Emmagatzemar en lloc net, sec i horitzontal, i el més proper possible al lloc de 

col·locació, per a reduir els trasllats i moviments del material dins de l'obra. 

No s'han de barrejar diferents lots de fabricació. 

No s'han d'apilar més de quatre palets de 800 kg, protegint l'estoc sota sostre si 

ens enfrontem a emmagatzematges perllongats (d'un a tres mesos), o bé durant 

períodes de canvis climàtics acusats. 
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El desmuntatge dels palets es farà en el moment de la seva utilització i prop de 

l'obertura, evitant trasllats de peces soltes en carretons manuals. És sempre millor 

traslladar palets complets amb mitjans mecànics. 

Les peces soltes, ja al costat de l'obertura, s'apilaran planes, sense oposar mai 

cara vista i cara de suport, i mai de costat. 

1.7.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

Segons l'ús al qual es destini, es classifiquen en: 

Ús interior: 

Ús normal 

Ús intensiu 

Ús industrial 

Ús exterior: 

És imprescindible que la base de suport estigui correctament executada perquè 

les càrregues es reparteixin uniformement, evitant efectes locals no desitjats. 

1.8. Forjats 

1.8.1. Elements resistents prefabricats de formigó armat per a forjats 

1.8.1.1. Condicions de subministrament 

Els elements prefabricats s'han de recolzar sobre les caixes del camió de 

manera que no s'introdueixin esforços en els elements no contemplats en el projecte. 

La càrrega haurà d'estar lligada per a evitar moviments indesitjats de la 

mateixa. 

Les peces haurien d'estar separades mitjançant els dispositius adequats per a 

evitar impactes entre les mateixes durant el transport. 

En el cas que el transport s'efectuï en edats molt primerenques de l'element, 

haurà d'evitar-se la seva dessecació durant el mateix. 

Per a la seva descàrrega i manipulació en l'obra s'han d'emprar els mitjans de 

descàrrega adequats a les dimensions i pes de l'element, cuidant especialment que no 

es produeixin pèrdues d'alineació o verticalitat que poguessin produir tensions 

inadmissibles en el mateix. 

1.8.1.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que 

compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 

conformitat. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Assajos: 
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La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

Inspeccions: 

Es recomana que la Direcció Facultativa, directament o mitjançant una entitat 

de control, efectuï una inspecció de les instal·lacions de prefabricació. 

Si algun element resultés danyat durant el transport, descàrrega i/o 

manipulació, afectant a la seva capacitat portant, haurà de rebutjar-se. 

1.8.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

Les zones d'apilaments seran llocs suficientment grans perquè es permeti la 

gestió adequada dels mateixos sense perdre la necessària traçabilitat, alhora que 

siguin possibles les maniobres de camions o grues, si escau. 

Per a evitar el contacte directe amb el sòl, s'apilaran horitzontalment sobre 

travesses de fusta, que coincidiran en la mateixa vertical, amb vols no majors de 0,5 m 

i amb una alçada màxima de piles de 1,50 m. 

S'evitarà que en la maniobra d'hissat s'originen vols o llums excessives que 

poden arribar a fissurar l'element, modificant el seu comportament posterior en servei. 

Si escau, les juntes, fixacions, etc., haurien de ser apilades en un magatzem, 

de manera que no s'alterin les seves característiques. 

1.8.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

El muntatge dels elements prefabricats haurà de ser conforme amb l'establert 

en el projecte. 

En funció del tipus d'element prefabricat, pot ser necessari que el muntatge 

sigui efectuat per personal especialitzat i amb la deguda formació. 

1.9. Sistemes de plaques 

1.9.1. Plaques de guix laminat 

1.9.1.1. Condicions de subministrament 

Les plaques s'han de subministrar aparellades i embalades amb un film 

estirable, en paquets paletitzats. 

Durant el seu transport es subjectarà degudament, col·locant cantoneres als 

cantells de les plaques per on passi la cinta de subjecció. 

1.9.1.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que 

compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 

conformitat. 
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Cada palet anirà identificat, en la seva part inferior esquerra, amb una etiqueta 

col·locada entre el plàstic i les plaques, on figuri tota la informació referent a 

dimensions, tipus i característiques del producte. 

Les plaques de guix laminat portarà imprès en la cara oculta: 

Dades de fabricació: any, mes, dia i hora. 

Tipus de placa. 

Norma de control. 

En el cantell de cadascuna de las plaques constarà da data de fabricació. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la normativa vigent. 

Inspeccions: 

Un cop que es rebi el material, es essencial realitzar una inspecció visual, 

detectant possibles anomalies en la qualitat del producte. 

1.9.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

L'emmagatzematge es realitzarà en posició horitzontal, elevats del sòl sobre 

travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie. 

El lloc on s'emmagatzemi el material ha de ser totalment pla, podent-se apilar 

un màxim de 10 palets. 

Es recomana que una pila de plaques de guix laminat no toqui amb la 

immediatament posterior, deixant un espai prudencial entre pila i pila. S'haurà de 

col·locar ben alineades totes les fileres, deixant espais suficients per a evitar el frec 

entre elles. 

1.9.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

L'edifici haurà d'estar cobert i amb les façanes tancades. 

Les plaques s'han de tallar amb una ganiveta retràctil i/o un xerrac, treballant 

sempre per la cara adequada i efectuant tot tipus d'ajustos abans de la seva 

col·locació, sense forçar-les mai per a que encaixin al seu lloc. 

Les vores tallades s'han de repassar abans de la seva col·locació. 

Les instal·lacions haurien de trobar-se situades en els seus recorreguts 

horitzontals i en posició d'espera els recorreguts o braçals verticals. 

1.9.2. Perfils metàl·lics per a plaques de guix laminat 

1.9.2.1. Condicions de subministrament 

Els perfils s'han de transportar de forma que es garanteixi la immobilitat 

transversal i longitudinal de la càrrega, així com la adequada subjecció del material. 

Per a això es recomana: 



 PROJECTE D’ ADEQUACIÓ DE L’ ATENEU A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIS  

 

Mantenir intacte l'empaquetament dels perfils fins al seu ús. 

Els perfils es solapen enfrontats de dos en dos protegint la part més delicada 

del perfil i facilitant el seu manejament. Aquests al mateix temps s'agrupen en petits 

paquets sense envoltori subjectats amb fleixos de plàstic. 

Per al subministrament en obra d'aquest material s'agrupen diversos paquets 

de perfils amb fleixos metàl·lics. El 

fleix metàl·lic portarà cantoneres protectores en la part superior per a evitar 

deteriorar els perfils i en la part inferior es col·locaran llistons de fusta per a facilitar el 

se manejament, que actuen a mode de palet. 

La perfilaria metàl·lica es una càrrega lleugera i inestable. Per tant, es 

col·locaran com a mínim de 2 a 3 fleixos metàl·lics per a garantitzar una major 

subjecció, sobre tot en cas de que la càrrega sigui remuntada. La subjecció del 

material ha d'assegurar l'estabilitat del perfil, sense danyar la seva rectitud. 

No es aconsellable remuntar molts palets en el transport, quatre o cinc com a 

màxim depenent del tipus de producte. 

1.9.2.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que 

compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 

conformitat. 

Cada perfil ha d'estar marcat, de forma duradora i clara, amb la següent 

informació: 

El nom de l'empresa. 

Norma que ha de complir. 

Dimensions i tipus del material. 

Data i hora de fabricació. 

A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l'embalatge o en els 

documents que acompanyen al producte. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la normativa vigent. 

Inspeccions: 

Un cop que es rebi el material, es essencial realitzar una inspecció visual, 

detectant possibles anomalies en el producte. Si els perfils mostren òxid o un aspecte 

blanquinós, degut a haver estat molt temps exposat a la pluja, humida o gelades, s'han 

de dirigir al distribuïdor. 
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1.9.2.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

L'emmagatzematge es realitzarà a prop del lloc de treball per a facilitar el seu 

manejament i evitar el seu deteriorament degut als cops. 

Els perfils vists poden estar en la intempèrie durant un llarg període de temps 

sense que s'oxidin per l'aigua. Malgrat això, s'haurà de protegir si han d'estar molt 

temps exposat a l'aigua, gelades, nevades, humitat o temperatures molt altes. 

El lloc on s’emmagatzemi el material ha de ser totalment pla i es poden apilar 

fins una alçada de uns 3 m, depenent del tipus de material. 

Aquest producte es altament sensible als cops, per això cal prestar atenció si la 

manipulació es realitza amb maquinària, ja que pot deteriorar-se el producte. 

Si es manipula manualment, es obligatori fer-ho amb guants especials per al 

manejament de perfilaria metàl·lica. El seu tall es molt afilat i pot provocar accidents si 

no es prenen les precaucions adequades. 

Es convenient manejar els paquets entre dues persones, a pesar de que la 

perfilaria es un material molt lleuger. 

1.9.3. Pastes per a plaques de guix laminat 

1.9.3.1. Condicions de subministrament 

Les pastes que es presenten en pols s'han de subministrar en sacs de paper 

de entre 5 i 20 kg, paletitzats a raó de 1000 kg per palet retractilat. 

Les pastes que es presenten com a tal s'han de subministrar en envasos de 

plàstic de entre 7 i 20 kg, paletitzats a raó de 800 kg per palet retractilat. 

1.9.3.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que 

compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 

conformitat. 

A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l'embalatge o en els 

documents que acompanyen al producte. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la normativa vigent. 

1.9.3.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

L'emmagatzemament es realitzarà en llocs coberts, secs, resguardats de la 

intempèrie i protegits de la humitat, del sol directe i de les gelades. 

Els sacs de paper que continguin pastes es col·locaran separats del sòl, evitant 

qualsevol contacte amb possibles residus líquids que poden trobar-se en les obres. Els 
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sacs de paper presenten micro perforacions que permeten la aeració del producte. 

Exposar aquest producte al contacte amb líquids o a alts nivells d’humitat ambient pot 

provocar la compactació parcial del producte. 

Els palets de pastes de juntes presentades en sacs de paper no s'apilaran en 

més de dos alçades. La resina termoplàstica que contenen aquest material reacciona 

sota condicions de pressió i temperatura, generant un reblaniment del material. 

Els palets de pasta d'enganxament presentada en sacs de paper permeten ser 

apilats en tres alçades, ja que no contenen resina termoplàstica. 

Les pastes envasades en pots de plàstic poden emmagatzemar-se sobre el sòl, 

però mai s'apilaran si no es en estanteries, ja que els envasos de plàstic poden patir 

deformacions sota altes temperatures o pressió de càrrega. 

Es aconsellable realitzar una rotació cada cert temps del material 

emmagatzemat, alliberant la pressió constant que pateix aquest material si es apilat en 

varies alçades. 

S'ha d'evitar la existència d’elevades concentracions de producte en pols a 

l'aire, ja que pot provocar irritacions en el ulls i vies respiratòries i sequedat a la pell, 

pel que es recomana utilitzar guants i ulleres protectores. 

1.9.3.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

Pastes de d'unió: Es comprovarà que les parets son absorbents, estan en bon 

estat i lliures d'humitat, brutícia, pols, grassa o olis. Les superfícies imperfectes a 

tractar no han de presentar irregularitats superiores a 15 mm. 

1.10. Aïllants i impermeabilitzants 

1.10.1. Aïllants de llana mineral 

1.10.1.1. Condicions de subministrament 

Els aïllant s'han de subministrar en formes de panells enrotllats o mantes, 

envoltats en films plàstics. 

Els panells o mantes s'agruparan formant palets per al seu millor 

emmagatzemament i transport. 

En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se 

de forma que no es desplacin per la caixa del transport. 

Es procurarà no aplicar pesos elevats sobre els mateixos, per a evitar la seva 

deterioració.1.10.1.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que 

compleix els requisits essencials i ha 

estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
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Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la normativa vigent. 

1.10.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, protegits del sol i 

de la intempèrie, en cas que estigui prevista la seva aplicació. 

Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un període 

limitat de temps. 

Els panells s'han d'emmagatzemar sota coberta, sobre superfícies planes i 

netes. 

Sempre que es manipuli el panell de llana de roca es farà amb guants. 

En cap cas ha d'emprar-se per a tallar el producte maquinària que pugui 

disseminar pols, ja que aquesta produeix irritació de gola i d'ulls. 

1.10.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

En aïllants utilitzats en cobertes, es recomana evitar la seva aplicació quan les 

condicions climatològiques siguin adverses, en particular quan estigui nevant o hagi 

neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada, o quan bufi vent 

fort. 

Els productes s'han de col·locar sempre secs. 

1.10.2. Imprimadors bituminosos 

1.10.2.1. Condicions de subministrament 

Els imprimadors s'han de subministrar en envàs hermètic. 

1.10.2.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Els imprimadors bituminosos, en el seu envàs, haurien de dur marcat: 

La identificació del fabricant o marca comercial. 

La designació conforme a la norma corresponent. 

Les incompatibilitats d'ús i instruccions d'aplicació. 

El segell de qualitat, en el seu cas. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la normativa vigent. 

1.10.2.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

L'emmagatzematge es realitzarà en envasos tancats hermèticament, protegits 

de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa. 

El temps màxim d'emmagatzematge és de 6 mesos. 
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No s'haurien de sedimentar durant l'emmagatzematge de manera que no pugui 

retornar-se'ls la seva condició primitiva per agitació moderada. 

1.10.2.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

Se solen aplicar a temperatura ambient. No podran aplicar-se amb temperatura 

ambient inferior a 5°C. 

La superfície a imprimar ha d'estar lliure de partícules estranyes, restes no 

adherides, pols i greix. 

Les emulsions tipus A i C s'apliquen directament sobre les superfícies, les dels 

tipus B i D, per a la seva aplicació com emprimació de superfícies, han de dissoldre's 

en aigua fins a arribar a la viscositat exigida als tipus A i C. 

Les pintures d'emprimació de tipus I solament poden aplicar-se quan la 

impermeabilització es realitza amb productes asfàltics; les de tipus II solament s'han 

d'utilitzar quan la impermeabilització es realitza amb productes de quitrà d'hulla. 

1.10.3. Làmines bituminoses 

1.10.3.1. Condicions de subministrament 

Les làmines s'han de transportar preferentment en palets retractilats i, en cas 

de petits apilaments, en rotllos solts. 

Cada rotllo contindrà una sola peça o com a màxim dues. Només s'acceptaran 

dues peces en el 3% dels rotllos de cada partida i no s'acceptarà cap que contingui 

més de dues peces. Els rotllos aniran protegits. Es procurarà no aplicar pesos elevats 

sobre els mateixos per a evitar la seva deterioració. 

1.10.3.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que 

compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la 

conformitat. 

Cada rotllo tindrà una etiqueta en la qual constarà: 

Nom i adreça del fabricant, marca comercial o subministrador. 

Designació del producte segons normativa. 

Nom comercial de la làmina. 

Longitud i amplària nominal de la làmina en m. 

Nombre i tipus d'armadures, si escau. 

Data de fabricació. 

Condicions d'emmagatzematge. 

En làmines LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Massa nominal de la làmina per 10 

m². 

En làmines LAM: Massa mitja de la làmina per 10 m². 
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En làmines bituminoses armades: Massa nominal de la làmina per 10 m². 

En làmines LBME: Gruix nominal de la làmina en mm. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la normativa vigent. 

1.10.3.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, apilats en 

posició horitzontal amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a 

temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i 

ventilats, en el cas que estigui prevista la seva aplicació. 

1.10.3.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

Es recomana evitar la seva aplicació quan el clima sigui plujós o la temperatura 

inferior a 5°C, o quan així es previngui. 

La força del vent ha de ser considerada en qualsevol cas. 

1.11. Instal·lacions 

1.11.1. Tubs d'acer 

1.11.1.1. Condicions de subministrament 

Els tubs s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

1.11.1.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar marcat periòdicament al llarg d'una generatriu, de 

forma indeleble, amb: 

La marca del fabricant. 

Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la normativa vigent. 

1.11.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. 

Es col·locaran paral·lels i en posició horitzontal sobre superfícies planes. 

El tub s'ha de tallar perpendicularment al eix del tub i quedar net de rebaves. 
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1.12. Varis 

1.12.1. Taulers per a encofrar 

1.12.1.1. Condicions de subministrament 

Els taulers s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera 

que s'evitin les situacions de risc per caiguda d'algun element durant el trajecte. 

Cada paquet estarà compost per 100 unitats aproximadament. 

1.12.1.2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació: 

Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge. 

Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física. 

Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material 

es realitza segons la normativa vigent. 

Inspeccions: 

En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar 

com a mínim: 

Que no hi hagi deformacions tals com bolcament, corbat de cara i corbat de 

cantell. 

Que cap estigui trencat transversalment, i que els seus extrems longitudinals no 

tinguin fissures de més de 50 cm de longitud que travessin tot el grossor del tauler. 

En el seu cas, que tingui el perfil que protegeix els extrems, posat i 

correctament fixat. 

Que no tinguin forats de diàmetre superior a 4 cm. 

Que el tauler estigui sencer, és a dir, que no li falti cap taula o tros al mateix. 

1.12.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i 

ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra 

s'organitzen en els següents apartats: 
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Mesures per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 

sistemes constructius que componen la unitat d'obra. 

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant 

físiques com a químiques, entre els diversos components que componen la unitat de 

obra, o entre el suport i els components. 

Característiques tècniques 

Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la 

componen, amb la nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als 

criteris que marca la pròpia normativa. 

Normativa d'aplicació 

S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

Criteri d'amidament en projecte 

Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, 

amidament que després serà comprovat en obra. 

Condicions prèvies que han de complir-se abans de la execució de les unitats 

d'obra 

Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el 

Director de l'Execució de l'Obra haurà rebut els materials i els certificats acreditatius 

exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor del 

projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del Director de l'Execució de 

l'Obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra. 

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les 

condicions del suport, les condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà 

d'obra, en el seu cas. 

Del suport 

S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra 

realitzades prèviament, que poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 

Ambientals 

En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es 

podran iniciar els treballs d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà 

necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 

Del contractista 

En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de 

l'Obra d'una sèrie de documents per part del Contractista, que acreditin la seva 

qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. 

Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document 

d'Idoneïtat 
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Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del 

DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota el 

seu control tècnic. 

Procés d'execució 

En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, 

assegurant a cada moment les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat 

previst per a cada element constructiu en particular. 

Fases d'execució 

S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés 

d'execució de la unitat d'obra. 

Condicions de terminació 

En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de 

finalitzar una determinada unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el 

procés d'execució de la resta d'unitats. 

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat 

d'obra, el Contractista retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element 

realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus 

originats per les operacions realitzades per a executar la unitat d'obra, sent tots ells 

classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre 

d'acollida o transferència. 

Proves de servei 

En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a 

realitzar pel propi Contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba 

inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de 

la unitat d'obra, i que és obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris 

acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de 

Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que 

no està inclòs en el preu de la unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in 

situ". 

Conservació i manteniment 

En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se 

per a la correcta conservació i manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 
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Criteri d'amidament en obra i condicions d'abonament 

Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada 

superats tots els controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del Director 

d'Execució de l'Obra. 

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si 

escau, d'acord amb les normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i 

amb intervenció del Contractista, entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat 

oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el 

Director d'Execució de l'Obra consigni. 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els 

mencionats preus s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord amb el 

present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a 

l'Execució per Unitat d'Obra. 

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, 

manipulació i ocupació dels materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra 

necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així 

com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals 

com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció 

dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a la reposició de 

servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres 

com per les instal·lacions auxiliars. 

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat 

d'obra, les operacions descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei 

i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o 

similars. 

No s'abonarà al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el 

definit en els plànols o en les modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. 

Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves 

dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció 

facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució. 

Terminologia aplicada en el criteri de mesurament. 

A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els 

diferents capítols d'obra. 

condicionament del terreny 

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les 

terres una vegada extretes. Per a això, la forma d'obtenir el volum de terres a 



 PROJECTE D’ ADEQUACIÓ DE L’ ATENEU A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIS  

 

transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que 

procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 

Volum de farciment en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del 

farciment una vegada finalitzat el procés de compactació. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions 

de les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment 

que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

Fonamentacions 

Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les 

dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, 

independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb majors 

dimensions. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions 

de les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment 

que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

Estructures 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions 

de les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment 

que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions. 

Estructures metàl·liques 

Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements 

estructurals metàl·lics els pesos nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin 

en taules. 

Estructures (forjats) 

Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels 

forjats de cara exterior a cara exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la 

seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que tinguin una 

superfície major de X m². 

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus 

unitaris distints, que donin suport o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna 

a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara 

exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície 

de la cara inferior del forjat, amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la 

deducció de buits. 
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Estructures (murs) 

Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que 

per a façanes i particions. 

Façanes i particions 

Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments 

verticals de façanes i particions descomptant únicament aquells buits la superfície dels 

quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com 

si no hi hagués buits. Al no deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per 

massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en brancals i llindes. 

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests 

buits, però es sumarà al mesurament la superfície de la part interior del buit, 

corresponent al desenvolupament dels queixals. 

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i 

particions descomptant la superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots 

els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que formen 

llindes, brancals i escopidors. 

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui 

queixals i llinda per a porta o finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense 

llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com 

sigui la seva superfície. 

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport 

directament en el forjat, recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot 

l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la 

seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de 

regularització. 

Instal·lacions 

Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament 

longitudinal resultant, considerant, si escau, els trams ocupats per peces especials. 

Revestiments (guixos i esquerdejats de ciment) 

Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els 

paraments verticals i horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar 

buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es descomptarà 

únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa 

l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de 

paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió. 
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3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 

D'acord amb l'article 7.4 del CTE, a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu 

conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment 

acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter 

voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part 

del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció 

Facultativa i les exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori 

acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capítol de Control de 

Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 

C FONAMENTACIONS 

Segons el CTE DB SE C, en el seu apartat 4.6.5, abans de la posada en servei 

de l'edifici s'ha de comprovar, per part del Director d'Execució de l'Obra, que: 

La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte. 

No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles. 

Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el 

projecte o el Director d'Obra. 

No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en 

el terreny de fonamentació, o creat zones verdes el drenatge de les quals no estigui 

previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius. 

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a 

qualsevol tipus de construcció, per part de l'empresa constructora, i obligatori en el cas 

d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts 

monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per 

part d'una organització amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un 

tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar l'assentament a les zones 

més característiques de l'obra, en les següents condicions: 

El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de 

manera que pugui considerar-se com a immòbil durant tot el període d'observació. 

El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. 

En el cas que la superestructura es recolzi sobre murs, es preveurà un punt 

d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el nombre mínim 

de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm. 

La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el 

comportament de la fonamentació. 

És recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de 

la mateixa, i en acabar els envans de cada dues plantes. 

El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra. 
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E ESTRUCTURES 

Un cop finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, en entrar en càrrega 

es comprovarà visualment el seu eficaç comportament, per part de la Direcció 

d'Execució de l'Obra, verificant que no es produeixen deformacions no previstes en el 

projecte ni apareixen esquerdes en els elements estructurals. 

En cas contrari i quan s'apreciï algun problema, s'han de realitzar proves de 

càrrega, el cost de la qual serà a càrrec de l'empresa constructora, per avaluar la 

seguretat de l'estructura, en la seva totalitat o d'una part d'ella. Aquestes proves de 

càrrega es realitzaran d'acord amb un Pla d'Assaigs que avaluï la viabilitat de les 

proves, per una organització amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per 

un tècnic competent. 

F FAÇANES 

Prova d'escorrentia per comprovar l'estanqueïtat a l'aigua d'una zona de façana 

mitjançant simulació de pluja sobre la superfície de prova, en el pany més 

desfavorable. 

Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar 

l'estanqueïtat a l'aigua de portes i finestres de la fusteria exterior dels buits de façana, 

en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per façana, incloent les 

lluernes de coberta, si les hi hagués. 

I INSTAL·LACIONS 

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, 

per l'empresa instal·ladora, que disposarà dels mitjans materials i humans necessaris 

per a la seva realització. 

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del 

director d'Execució de l'Obra, que ha de donar la seva conformitat tant al procediment 

seguit com als resultats obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, 

aparells o subsistemes, passaran a formar part de la documentació final de la 

instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de 

funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en 

marxa. 

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar 

d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia un 

subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel director de 

la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 



 PROJECTE D’ ADEQUACIÓ DE L’ ATENEU A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIS  

 

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per 

la realització d'aquestes proves finals, així com les despeses ocasionades per 

l'incompliment de les mateixes. 

4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 

operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, 

contindrà les següents prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, 

separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la 

ubicació i condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs 

industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i 

segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran 

en contenidors degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de 

facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles 

durant la nit, i han de comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 

centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent 

informació: 

Raó social. 

Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del 

contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o 

plaques, en els envasos industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les 

mesures pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els 

contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el 

dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments 

de separació que es dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances 

municipals, els requisits i condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a 

la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el 

constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què 

és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que 
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l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors 

adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que 

els transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a 

destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de 

restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de 

subministrament de formigó prefabricat seran considerats com a residus i gestionats 

com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels 

materials plàstics, restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la 

finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de 

sòls degradats, seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor 

temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la 

humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

 

Jordi Camps i Guarch 

Enginyer Industrial  

Tècnic àrea de territori 

Ajuntament de Sant Celoni 
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT (€)

CAPÍTOL 1: OBRA CIVIL 

1.1 ut

Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2,5 m2 de superfície, com a 
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material 
per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o 
contenidor (P - 51) Inclou reparació  de la unió envà-sostre amb retallat 
horitzontal d'alçària a la part superior de l'envà i ataconat posterior amb guix mort. 
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.Referència 
en plànol P1

25,19 7,00 176,33

1.2 ut

Desmuntatge de fulles de porta exterior de fusta vidriades de 5 m2 de superfície, 
com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de 
material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o 
contenidor. Inclou retirada de bastiments i elements de tancament adjacents. 
Inclou realització de més obertura en paret de façana per poder acceptar noves 
portes de fusta amb pas total de 300x205. Reparació de la façana i sostre amb 
retallat verticals per a ampliació de forat. Inclou reparació de la façana i sostre 
amb retallat vertical d'alçària a la part lateral de l'envà i la façana amb ataconat 
posterior. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la 
DT.Referència en plànol P10

78,50 1,00 78,50

1.3 ut

Porta tallafocs metàl•lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 
cm, preu alt, amb retenidor electromagnètic   per a porta tallafocs de fulles 
batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 
24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la 
norma UNE-EN 1155, per a col•locació mural, col•locada inclou connexió a la 
central de PCI inclou part proporcional de cablejat entubat,. Criteri d'amidament: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. Referència en plànol P2

541,92 2,00 1.083,84

1.4 ut

Porta tallafocs metàl•lica, EI2-C 60 dues fulles batents per a una llum total de 
200x205 cm (2x100), preu alt amb finestreta sense mecanisme antipànic, amb 
sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme 
vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal•lat, amb retenidor electromagnètic 
per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, 
força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa 
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col•locació 
mural, col•locada pintada RAL segons DT. Criteri d'amidament: Unitat amidada 
segons les especificacions de la DT. Referència en plànol P3

650,63 1,00 650,63

1.5 ut

Porta tallafocs metàl•lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, 
preu alt, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, 
amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. 
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma 
UNE-EN 1155, per a col•locació mural, col•locada  inclou connexió a la central de 
PCI inclou part proporcional de cablejat entubat. Criteri d'amidament: Unitat 
amidada segons les especificacions de la DT. Referència en plànol P4

384,74 6,00 2.308,44

1.6 m2

Tancament d'obra de fàbrica per a revestir d'un full, de paret de 24 cm de gruix 
de bloc ceràmic d'argila alleugerida de 300x190x240 mm, col•locat amb morter 
de ciment, amb armadura d'acer prefabricada en gelosia  per  a  parets  d'obra  
de  fàbrica  amb  recobriment  epoxi, col•locades cada quatre junts horitzontals. 
C2+J1 segons CTE/DB-HS. Inclou Enguixat reglejat sobre parament vertical 
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb 
escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclouen la superfície dels 
paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, 
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar  expressament.Inclou pintat de parament vertical de guix, amb pintura 
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.Inclouen 
igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments que s'hagin embrutat.  Criteri   d'amidament:   m2   de   superfície   
amidada   segons   les especificacions de la DT. Amb deducció del volum 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:. Obertures <= 2 m2: 
No es dedueixen, Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%, Obertures > 
4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col•locació dels 
elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de 
forats >4,00 m2 en què aquesta col•locació es compta a part. Referència en 
plànol P5

56,32 45,00 2.534,40



1.7 m2

Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, 
amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,7 
m, llum entre 2,5 i 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer 
en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm 
de D, i una quantia de 0,08 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I  Criteri   
d'amidament:   m2   de   superfície   amidada   segons   les especificacions de la 
DT. Aquest  criteri  inclou  les  pèrdues  i  els  increments  de  material 
corresponents a retalls, lligams i cavalcaments. No s'inclouen els encofrats dels 
cèrcols. Inclou Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m 
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la 
norma UNE-EN 13279-1. Inclou Pintat de parament horitzontal de guix, amb 
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una 
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures >4,00 m2, en 
que aquesta superfície s'ha d'amidar  expressament. Inclouen igualment la neteja 
dels elements que configuren l'obertura, com bastiments que s'hagin embruta. 
Referència en plànol P6

50,37 23,00 1.158,51

1.8 ut

Porta tallafocs metàl•lica, EI2-C 60 dues fulles batents per a una llum total de 
200x205 cm (2x100), preu alt amb finestreta i Mecanisme antipànic, amb sistema 
d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, 
homologat segons UNE-EN 1125, instal•lat, amb retenidor electromagnètic per a 
porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força 
de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa 
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col•locació 
mural, col•locada pintada RAL segons DT. Criteri d'amidament: Unitat amidada 
segons les especificacions de la DT. Referència en plànol P7

1049,63 2,00 2.099,26

1.9 ut
Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema 
d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, 
homologat segons UNE-EN 1125, instal•lat

461,93 1,00 461,93

1.10 ut

Gir de sentit d’obertura de porta tallafocs metàl•lica, EI2-C 60 dues fulles batents 
per a una llum total de 200x205 cm (2x100), i dotar a la mateixa de mecanisme 
antipànic, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, 
per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal•lat, amb retenidor 
electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador 
de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, 
amb placa ferromagnètica articulada,  inclou connexió a la central de PCI inclou 
part proporcional de cablejat entubat,segons la norma UNE-EN 1155, per a 
col•locació mural, col•locada. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les 
especificacions de la DT. Referència en plànol P9

559,00 1,00 559,00

1.11 ut

Desmuntatge de fulles de porta exetrior de fusta vidriades de 2 m2 de superfície, 
com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de 
material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o 
contenidor Inclou reparació de la unió envà-sostre amb retallat horitzontal 
d'alçària a la part superior de l'envà i ataconat posterior amb guix mort. Criteri 
d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

25,19 2,00 50,38

1.12 PA

Ampliació de l' obertura de l'actual porta del carrer Germà Emilià fina a un 
amplada de 3,30metres inclou les feinesde: Enderroc de l es particions o 
elements no resistents a la zona de treball.  Estintolament del dintell actual 
especialment als dos brancals amb puntals telescòpics. Formació de daus o 
bases de  recolzament de perfils d’ acer a banda i banda  del forat previst  
definitivament. Col·locació de dos perfils d’ acer laminat tipus IPN180 a banda i 
banda del dintell actual i recolzats sobre els daus de suport. Connexió inferior 
dels dos perfils amb platines d’ acer soldades a les bases i enrasades amb 
dintell. Enderroc progressiu dels brancals actuals, començant per dalt i baixant de 
forma que es pugui controlar el procés. Primer una cara i després l’ altra cara del 
mur. Connexió de les dues peces d’ acer a la zona descoberta a l’ enderrocar els 
brancals. Revestiment del perfils i dintell: pintura front oxidació , malla de 
revestiment i revestiment base acabat, treballs de pintura decorativa. Ampliació 
de graons d’ acord amb els materials actuals o reconstrucció de la totalitat dels 
mateixos amb nous materials. Pintat dels nous elements d' obra segons colors a 
determinar per ls DT.

3049,37 1,00 3.049,37

1.13 ut

Full batent per a porta exterior de fusta igual o similar a les existents a l’entrada 
principal actual de l’Ateneu. Inclou vidres mànecs, sistema antipànic interior 
tractament de pintura per a l’intempèrie. Dimensions de fulla 1x0,8 m, amb galzes 
per a vidre i estructura interior de fusta, col•locada. Criteri d'amidament: Unitat 
amidada segons les especificacions de la DT.Referència en plànol P11

536,75 4,00 2.147,00



1.14 ut

Formació d'obertures en la coberta, amb realització de sub estructura per a 
suportar la teulada amb el tall de viguetes necessari per a la instal•lació dels 
exutoris de dimensions 2,5x1,25 m. Remats finals i instal•lació d'elements de 
impermeabilització.

897,75 4,00 3.591,00

1.15 u

Formació d'obertures en façana de la caixa escènica per a reixes d' entrada d' 
aire de 1814x200mm  amb realització de marc perimetrat de xapa d' acer de 
5mm  amb barrots per evitar intrusions, amb tractament per evitar oxidaxció i 
pintat RAL a determinar. 

430,35 2,00 860,70

1.16 m

Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat  
polit  i  abrillantat,  amb  suport  de  platines  d'acer,  fixat mecànicament. Criteri    
d'amidament:    m    de    llargària    amidada    segons    les especificacions de la 
DT.

69,19 18,50 1.280,02

1.17 u

Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de 
forat passa bigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor. Inclou tapat posterior amb residència al foc EI-90.  
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT

3,10 20,00 62,00

1.18 u

Enderroc puntual de partió horitzontal de 10-15 cm de gruix, per a formació de 
forat passa bigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor. Inclou tapat posterior amb residència al foc EI-
90.Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT

14,99 10,00 149,90

1.19 m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions 
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del “Pla de 
Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs” de l'obra.

22,36 17,00 380,12

1.20 m3

Càrrega amb mitjans  mecànics i/o manuals  i  transport de residus  inerts  o no 
especials a instal•lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a 
transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Criteri 
d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació 
que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el 
plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament ni de 
manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 
35%.

7,97 17,00 135,49

1.21 PA Ajudes de paleteria i de pintura  per fer passamurs de canonades en parets i  
forjats i reparació de desperfectes.  Partida a justificar.

1425,00 1,00 1.425,00

1.22 PA Partida alçada de feines de paleteria a justificar degut a imprevistos d' obra. 1767,00 1,00 1.767,00

Total capítol 1: 26.008,82

CAPÍTOL 2: IGNIFUGAT

2.1 m2

Projectat amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 a 600 
kg/m3 amb el gruix necessari segons la massivitat dels perfils per a obtenir una 
resistència la foc de 90 minuts R90 en l' estructura principal tipus encavallada de 
coberta. Inclou tots els materials i productes auxiliars així com les feines de 
preparació de l' estructura. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 
segons les especificacions de la DT.

18,92 310,00 5.865,20

2.2 m2

Protecció contra el foc de biga o encavallada de fusta amb una resistència al foc 
R-90 amb plaques de silicat càlcic de 15 mm de gruix en funció del factor de 
forma segons Norma UNE ENV 1331-4, amb una conductivitat tèrmica 0,189 
W/mK i una densitat de 700 kg/m3. Criteri d'amidament: m2 de superfície 
amidada segons les especificacions de la DT.

28,55 23,00 656,65

2.3 ut

Pintat ignífug de pilars d'acer de llotges amb una capa de imprimació per a 
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 
2000 µm. Criteri d'amidament: unitat d’obra de superfície realment pintada 
segons les especificacions de la DT.

84,71 20,00 1.694,20

2.4 m2

Ignifugat de cortines  teixits  de color, com a ús final de cortinatje, amb el líquid 
ignifugant Litor IS 80 o equivalent qualificat com a No inflamable o M-1 segons 
Norma UNE 23727 , i Clase 1 segons Norma EN 13773:2003I. Inclou 
çdesmuntatge i  muntatge i  de les cortines i emsissió de certificat .

4,35 328,50 1.428,98

2.5 m2
Aplicació de vernís en terra escenari  tipus Ignitor Protec Dec en un aquantitat de 
400 gr/m2 fins a obtenir una classificació de Bfl s1 per a terres  de fusta, inclou 
emissió de certificat.

1,89 129,00 243,81

2.6 m2
Aplicació de vernís  en la corbata de l' escenari tipus Ignitor Protec Dec en un 
aquantitat de 400 gr/m2 fins a obtenir una classificació de Bfl s1 per a terres  de 
fusta, inclou emissió de certificat.

1,89 20,00 37,80

Total capítol 2:          9.926,6 € 

CAPÍTOL 3: PCI



3.1 ut

Suministre i instal·lació d'exutorio F-100 CI-SYSTEM PREFIRE LAMILUX de 125 
x 250 cms amb cilindre pneumàtic de doble efecte, termo fusible a 72º, cúpula 
Sandwich sòcol  de PRFV de 30 cms. (Aa 2,03 ) Obertura a distància amb un 
quadre de  de CO2. nclou tot el petit material. L' exutori haurà de ser opac de 
color negre en la part interior i amb un acabat en la part exterior que reflexi el 
màxim de radiació solar.

1.359,00 4,00 5.436,00

3.2 ut Subministrament i instal·lació de quadre de control d'exutoris , amb obertura i 
tancament amb cartutxos de 750 grams de CO2 838,80 1,00 838,80

3.3 ut

Subministrament i instal·lació de línea pneumàtica de tub de coure 6/4 muntada 
sobre plots de formigó per coberta per a l'obertura i tancament dels 4 exutoris . 
Muntatge del quadre de control. Mà d'obra petits materials. Comprovació del 
sistema.

2.513,70 1,00 2.513,70

3.4 ut

Subministrament  i instal·lació  de reixa d'aportacion d'aire PREFIRE PANDORA 
de 2000. x 1814. mm, ( Aa 2,68 ) amb cilindre pneumàtic amb obertura i 
tancament i pre marc d'instal·lació. Transport fins a peu d'obra. El muntatge a la 
façana no està inclòs.

903,60 2,00 1.807,20

3.5 ut
Subministrament i instal·lació de Linea Pneumàtica de tub de coure 6/4 per a la 
connexió de les 2 reixes PREFIRE - Pandora , des del quadre de maniobra dels 4 
exutoris F - 100 . Mà d'obra petits , materials , comprovació del sistema.

851,72 1,00 851,72

3.6 ut

Grup de pressió d'aigua contra incendis, format per: una bomba principal 
centrífuga d'un esglaó i d'una entrada, cos d'impulsió de ferro colat GG25 en 
espiral amb potes de suport i suport coixinet amb pota de suport, aspiració axial i 
boca d'impulsió radial cap amunt, rodet radial de ferro colat GG25, tancat, 
compensació hidràulica mitjançant orificis de descàrrega al rodet, suport amb 
rodaments de boles lubrificats per tota la vida, estanqueïtat de l'eix mitjançant 
tancament mecànic segons DIN 24960, eix i camisa d'eix d'acer inoxidable AISI 
420, acoblament amb espaiador, accionada per motor asíncron de 2 pols de 75 
kW, aïllament classe F, protecció IP 55, per a alimentació trifàsica a 400/690 V; 
dipòsit hidroneumàtic de 20 l; bancada metàl.lica; cabalímetre; vàlvules de tall, 
antiretorn i d'aïllament; manòmetres; presostats; quadre elèctric de força i control 
per a l'operació totalment automàtica del grup, segons UNE-EN 12845; suport 
metàl.lic per a quadre elèctric; col.lector d'impulsió; muntat, connexionat 
hidraulicament i electricament  i provat en fàbrica segons UNE-EN 12845.

3.010,50 1,00 3.010,50

3.7 ut

Realització de connexió d’aigua d’emergència, des de façana edifici fins a grup 
de pressió. Inclou realització de forats en façana, subministrament i instal·lació de 
caixa amb tapa normalitzada per a bombers. Claus de pas i vàlvules segons 
especificacions tècniques de bombers. Canonada d'acer negre amb soldadura, 
fabricat amb acer S195 T, de 2´´ 1/2 de mida de rosca, sèrie M segons UNE-EN 
10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Criteri 
d'amidament: unitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, 
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les 
pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les 
instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de 
les peces especials per col·locar

1.067,36 1,00 1.067,36

3.8 ut
Subministra i muntatge de dipòssit per a acumulació d' aigua de PEAD i  per a 
instal·lació en superficie de 3000 litres. Inclou tots els accessoris per a la 
connexió a la xarxa de d'aigua contraincendis així com sistema d' omplenat 

950,00 1,00 950,00

3.9 ut

Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics oberta, de 
2´´ 1/2 de diàmetre, muntada. Inclou detector de flux, contactes elèctrics, lloc de 
control de ruixadors , doble vàlvula manual d' obertura una dintre l' escenari i una 
fora de l' escenari, vàlvula de retenció i alarma de ferro colat, trim d’acer 
galvanitzat i càmera de retard de fosa. Alarma hidràulica, amb motor d’aigua i 
gong d’aliatge d’alumini. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, 
amidada segons especificacions de la DT.

1.483,73 1,00 1.483,73

3.10 ut

Substitució de boca d’incendis de 45 mm per boca d'incendis equipada de 25 
mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb 
marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora 
d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada, 
inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i 
muntatge. Inclou desplaçament en alguns casos per deslliurar obertura porta; 
retirada i transport a instal·lació de gestió de residus de BIE de 45mm. Criteri 
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions 
de la DT.

471,46 7,00 3.300,22

3.11 ut

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de 
xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat , 
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança ) , 
per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit 
material auxiliar de connexió i muntatge. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat 
instal·lada, amidada segons especificacions de la DT.

371,46 4,00 1.485,84



3.12 ut

Retirada de boca d’incendis de 45 mm, inclou tapat de forat en paret amb acabat 
enguixat i pintat, inclòs part proporcional de retirada d'accessoris, canonades i tot 
el petit material auxiliar necessari per a deixar la instal·lació correctament 
desconnectada de xarxa general. Inclou retirada i transport a instal·lació de gestió 
de residus de BIE de 45mm.Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, 
amidada segons especificacions de la DT.

155,23 1,00 155,23

3.13 ut
Ruixador automàtic horitzontal de paret,  obert  de 1/2´´ de diàmetre i muntat en 
canonada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons 
especificacions de la DT.

27,24 5,00 136,20

3.14 m

Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de 
rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-
EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà, col•locat superficialment i pintat 
exteriorment.Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les 
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els 
empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat 
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.

46,50 160,00 7.440,00

3.15 m

Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de 
rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-
EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.Criteri 
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la 
DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou 
les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En 
les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió 
de les peces especials per col·locar.

37,60 55,00 2.068,00

3.16 ut

Subministrament, instal·lació i comprovació de totes les vàlvules necessàries de 
tall i de retenció per a la instal·lació contra incendis, segons especificacions de 
projecte. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons 
especificacions de la DT.

455,24 1,00 455,24

3.17 ut

Central de detecció d'incendis analògica per a 12 zones, amb doble alimentació, 
amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, 
d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret. 
Interconnectada i programada amb central alarmes escola de música. 
Connexions a sirenes, llums indicadors, detectors, sistema accionament exutoris, 
ruixadors etc. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons 
especificacions de la DT.

588,32 1,00 588,32

3.18 ut

Detector de fums òptic existent, degut a obsolescència, per a instal·lació contra 
incendis  analògic, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat 
superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada 
segons especificacions de la DT.

33,24 84,00 2.792,16

3.20 ut

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis, accionament manual per 
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat 
superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada 
segons especificacions de la DT.

21,97 12,00 263,64

3.21 ut

Sirena electrònica per a instal·lació  analògica, nivell de potència acústica 100 dB, 
amb senyal lluminós i so multi tò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la 
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior. Criteri d'amidament: Unitat de 
quantitat instal·lada, amidada segons especificacions de la DT.

85,96 5,00 429,80

3.22 ut

Sirena electrònica per a instal·lació i analògica, nivell de potència acústica 100 
dB, amb senyal lluminós i so multi tò, grau de protecció IP-66, fabricada segons 
la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior. Criteri d'amidament: Unitat de 
quantitat instal·lada, amidada segons especificacions de la DT.

85,96 2,00 171,92

3.23 ut
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió 
incorporada, cromat, amb suport a paret. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat 
instal·lada, amidada segons especificacions de la DT.

53,00 8,00 424,00

3.24 ut
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, 
pintat, amb suport a paret. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, 
amidada segons especificacions de la DT.

106,00 4,00 424,00

3.25 ut

Sistema d’accionament manual i automàtic de teló talla foc i ruixadors cortina. 
Connectat a central d’alarmes contra incendi. Amb dos punts d’actuació, a banda 
i banda del teló,  dins de l’escenari i I un tercer punt d’actuació exterior de 
l’escenari i en punt segur de platea. Inclou part proporcional de instal·lació de 
cables i connectors.Inclou sistema d' avís òptic i lluminós. Criteri d'amidament: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons especificacions de la DT.

598,00 1,00 598,00

Total capítol 3:        38.691,6 € 



CAPÍTOL 4: SENYALITZACIÓ

4.1 ut

Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de 
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat 
fixat mecànicament sobre parament vertical.Criteri d'amidament: Unitat de 
quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

12,21 16 195,36

4.2 ut

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 
320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A 
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. 
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les 
especificacions de la DT.

12,21 32 390,72

4.3 ut

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 
23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.Criteri 
d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les 
especificacions de la DT.

12,21 48 586,08

4.4 ut

Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada 
fluorescent no permanent de 170 a 200 lúmens amb 2 h d'autonomia com a 
màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, 
conductor de coure de designació H07Z-K (AS) unipolar d'1,5 mm2 de secció i 
caixa de derivació quadrada col·locada encastada. Criteri d'amidament: Unitat de 
quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

145,56 6 873,36

4.5 ut

Llum d'emergència a sostre i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada 
fluorescent no permanent de 170 a 200 lúmens amb 2 h d'autonomia com a 
màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, 
conductor de coure de designació H07Z-K (AS) unipolar d'1,5 mm2 de secció i 
caixa de derivació quadrada col·locada encastada. Criteri d'amidament: Unitat de 
quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

185,6 8 1.484,80

4.6 ut

Rètol senyalització Vostè Està Aquí, rectangular, de 420x297 mm de panell de 
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col•locat 
fixat mecànicament sobre parament vertical. Criteri d'amidament: Unitat de 
quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

32,23 22 709,06

Total capítol 4:          4.239,4 € 

CAPÍTOL 5: SEGURETATT I SALUT

5.1 ut Elaboració i aplicació del  pla de seguretat i salut. 1.500,00 1 1.500,00
Total capítol 5:          1.500,0 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 80.366,41

13,00% Despeses Generals 10.447,63

6,00% Benefici Industrial 4.821,98

Subtotal 95.636,02

21,00 % IVA  20.083,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 115.719,59

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
Cent quinze mil set-cents dinou coma cinquanta-nou euros.

Sant Celoni, juliol del 2016

Jordi Camps
Enginyer Industrial 
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